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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

08. IAN. 2019

CĂ TRE
Doamna

Str, i i sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 188591/20.11.2018, transmisă Ia P.M.B i
înregistrată cu nr. 1684140/26.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11431/27.11.2018,
prin care ne transmite spre soluţionare cererea dvs., de emitere a avizului de specialitate
pentru arborii situaţi în curtea imobilului ) din str. Clucerului, sector 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 05.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobÜ nr. 70 str. CluceruluĄ Ia Iimita de proprietate, gard, str Clucerului

-lex. Morus sp. (dud) e 8Ocm, h 12 m, are coronamentul înclinat spre carosabil,
reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal e BOcm, h 12 m, înclinat spre carosabil, reducerea
cu 1i2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prâbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ulmus sp. (ulm) e 4Ocm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Aflanthus altissima (oţetar) e 6Ocm, h 16 m, încinat spre carosabi, reducerea
cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ailanthus altissima (oţetar) O 4Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate in
vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile

-lex. Acer sp. (artar) e 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 113 din înăiţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
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vederea evitării produceri de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Curte imobii nr. 70 str. Ciuceruiui, ĺatura stângă, Iimita de proprietate cu imobiiui vecin

-lex. Ailanthus altissima (oţetar) e 3Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ulmus sp. (ulm), multitulpinal e 20-6Ocm, h 14 m, reducerea cu 112 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţü meteo nefavorabile.

-7ex. Ulmus sp. (ulm) e 30-6Ocm, h 12-14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Morus sp. (dud) e BOcm, h 12 m, înclinat, reducerea cu 1/2 din inălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Acer sp. (arţar) e 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Curte imobü nr. 70 str. Ciucerului, iatura dreaptă

-lex. Fraxinus sp. (frasin) e BQcm, h 16 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărfl producerH de pagube materżale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-2ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 12 m, înclinate spre gardul vecin, reducerea cu
1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ulmus sp. (ulm) e 6Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerü de pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Eliminare vegetaţie spontană $ curăţarea arborilor de Iîanele invadatoare

-ĺăstań specü diferite O 1-5 cm (Ailanthus sp. —oţetar, Acer sp. —arar, Fraxinus sp.
(frasin), Ulmus śp. —ulm).

-curăţarea arborilor de Iianele invadatoare (iederă) în vederea prevenirü dec/inului
bioiogic ai arborflor.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţiilor din jur
şi a reţeleior aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pa teritoriul Municipiului Bucureşti1 toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte).

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

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

Pentru reanaiizarea cererii privind defriarea arborilor, vă rugăm să reveniţi cu o
nouă solicitare, după pornirea arborilor în vegetaţie, pentru o determinare corectă a
gradului de viabilitate aI arborilor i după curăţarea arborilor de Iianele invadatoare în
vederea vizualizării corecte a coletului i trunchiului arborilor (dacă prezintă scorburi Ia
colet, pe trunchi, atac de boli i dăunători).

Menţionăm că în baza acestei adrese nu se pot executa Iucrări de
toaletareldefrjsare arbori cu diametruj trunchiurilor mai mare de 6cm.

Toaieiare —21 ex.
Eliminare vegetaţie spontană

o

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mai

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red:P.V.J 3ex./04.Ol2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

httpJMwpmb.rorinslitutii/primahaJdirectii/directia mediu/avize arbori in consultareiavize arboh in consultare.oho

pe data de

Bd. Regiia 8sabeta nr. 47. cod poştal 05l3. sedor5. Bucureşli. RomâiIa

TeI; 021305.55.00
htlp:iknnąpmb.ro



c
o



liţ'I,,1i

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu r

O:8đĄN2O19
Nr.1 1561l1685761/

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Pohgrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari bloc D
B-dul Ion Mihalache nr. 313, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.18970/28.11.2018, înregistrată la RM.B cu
nr.1685761/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11561/04.12.2018, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea Asociaţiei de Proprietari bloc D din b-dul Ion
Mihalache nr. 313, sector 1, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în spatele blocului D din b-dul Ion Mihalache nr. 313, Ia
verificarea efectuată pe teren1 în data de 10.12.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc D, b-dul Ion Mihalache nr. 313

-lex. Fraxinus sp. (frasin) 080 cm, h12 ‚ în declin biologic, prezintă scorburi
multiple Ia colet, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirh Ia condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material

P dendrologic tânăr, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, în spaţiul verde aferent blocului i în
zonele deficitare din sector.

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

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic
situat în spatele blocului D din b-dul Ion Mihalache nr 313, se vor aplica Iucrările
prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370124.09.2018, care, în
perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără
solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de
Mediu.

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menťionate Asociaţia de Proprietari poate
accesa http://www.pmb.ro/institutii/primańa/directii/directiamediu/avize_arbori_emiseĺaviz
e_generale_201 80924.pdf

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să ÎI ařişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare-1 ex, aflat în deciin bioIogŕc

j

Director Executiv,
Simona-M riana POPA

Tntocmit: ExpeąVaIiPLEŞU

prezentul aviz a fost postat pe siIe-uI PMB
hup:IlwwwpmbrnlinstituliUpńmahaldirectiddirectia mediWavize arbod in consutar&avize arboh in ccnsultare,php. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTJ ‘5j.sţ".•;-::.::.

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- ‘Ç1Äcz FaÁ

IOJĂN.ZUT9
Nr. 5616, 119411636647, 1681440!

CĂTRE
-ł

Ministerul Afacerilor Eterne — Direcţia Administrarea Patrimoniuiui şi Achiziţii
AieeaAlexandru nr. 31, sector 1

Spre ştiinţă: -

- Administraţia Domeniului Public Sector 1
B - dulPoligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor ia adresa ADPS1 nr. 9299/22.06.2018, Jnregistrată Ia P.M.B cu nr.
1636647125.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5616/26.06.2018 completatăcuadresa
înregistrată Ia RM.B cu nr. 1681440/16.11.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr
11194/19.11 .2018, prin care se solicită emiterea avizuiui de speciaiitate pentru intervenţia
asupra unor arbori situaţi În curtea imobilejor administrate de Ministerul Afacerilor Externe
din sector 1, vă facem cunoscut că ia verificările efectuate pe teren în data de 03.08.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi

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

Defriare: - -

In curtéá imobflului din Aleea Alexandru nr. 31:
1 ěxAcer sp. (aar) 0= 100 cm, h= 16 m - cu scorbură profundă Ia aprox. 10 cm pe

trunchi, cu cilindrul centrai Iipsă, trunchi putred Ia bază -

1 ex. Tilia sp. (tei) 0= 35 cm, h=14 m - cu scorbură Ia colet, cu cilindrul central putred
•

- 1 ex. Prunus avium (cireş) 0= 20 cm1 h= Em -uscat 80%

- 1 ex. Tifla sp. (tei) 0= 35 cm, h= 14 m - cu scorbură profundă Ia aprox. 1, 20 m pe
trunchi, cu cilindrul centrai putred şi Iipsă pe aiocuri

C În curtea imobilului din Aleea Modrogan nr. 14:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0= 80 cm, h= 16 m - cu 3 scorburi Ia coiet, din care 2 profunde

• cu cilindrul central Iipsă
In curtea imobflului din Aleea Alexandru nr. 33:
- 1 ex. Popuius sp. (piop 0= 50 cm, h= 15 m - cuscorbură profundă Ia čoiet, cu
cilindrui central iipsă
- 1 ex. trunchi Popuius sp. (piop) 0= 30 cm, h= 2 m - uscat 1 00%
În curtea imobi]ului din str. MuzeulZambaccian nr. 18:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0= 25 cm, h= 12 mr cu scorbură profundă Ia coiet, cu
cilindrui central iipsă
In curtea imobilului din str. Nicolae Costinescu nr. 2:

•

- f ex. Populus sp. (plop) 0= 20 cm, h= 12 m - uscat 1 00%
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0= 50 cm, h= 16 m - cu scorbură profundă Ia aprox. 1, 60 m pe
trurhi, ccciiindrűl canb71psă —

Lucrärîle avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului iegal aI
terenului, in regim de urenţă, evacuându-se masa lemnoasă pentw a nu bioca căiie de

acces, iuându-se măsujidejrevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţüior din jur şi

¶ I
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a reele1or aeńene. defrişarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
ev]tarea producerii de evenimente cu urmăń nedorite şi crearea condijiflor pentru plantarea
őo material dendrďlogt tânăt.

Precizăm că proprietarulladministratorul legal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în
caz cóntrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.
- Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 F H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 45 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori
în decliń biológic; raport de plantare 1:t pentru arboriuscaU ?O — 100%) cu diametrul
minimum7 cm şi înălţime corespunzătoáre diametrului în funcţie đe specieîn Iocaţiile
unde śe execută defrişarea (spaţii verzi aferente imobilelor administrate de dvsj, în prima
perioadă öptirnă de plantare din primăvar&toamna anului 2019 conform angajamenl de
plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. ađ. 9 alin. 5 Anexa i la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Çirecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărnîn teren a plantărilor în compensaţa I caz contrar se vor aplica sancţiuni conf
art 4 din aceIaşi act normativ -

- ‘Ş -

Menţionăm că vă rëvnď öbligaţia ptealabilă punerii în ďplićaŕe a Iucrărilor de
defrişare de informare a cetăţenilor, în timp utiI, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
cönformad. 4,Iit; ďdińAřîěxa ťIäH.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşţj. .. -

Prezentul aviz este valabil numai însoţitde avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Mpnumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se execută in regim de urgenţă.
Defrişare — 7 ex în declin bioĺgic + 3 ex. uscate 80 — 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MaripaPRA

MNt7 %‘-

Intocm,t,
--

-

insp. Florentiná POPESCU/5 ex./20.12.2018

ÜZIAN?QI!
prezentut a'iiz a fost postat pe site-ui PMB
(httn:íMww.pmb.rotinsţitutiVprimarja/directjj/djrecHa mediWavee arbori i cgnsuitare'pvize arbwi in consultare.nhp), pa data d&..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10. IÁN. 2019

• • •• .•
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ŔOMÂN IA
li 2oIsisApsÂmprMIw;-uNĂ

Spre ştiinţă:
-Domnului

CĂTRE
S.C. ROMAERQ.SA - oftice@romaero.com

B-dul Ficusului nr.44, sector 1

Str.
-ADP sector i

nr. ‚ Sector 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1680595/14.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11127/15.11.2018 prin care solicită
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr.1 din b-dul ion Ionescu de Ia Brad, în dreptul imobilelor nr. 81-91 din str.
SomeuI Rece, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren in data de 10.12.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi compIetarile uiterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI nr. 1, b-dul Ion Ionescu de Ia Brad, spate clădire, Iângă gard spre trotuar, spre
str. SomeuI Rece, 1, vis-ä-vis de imobUele nr. 81-89:
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărU producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

- 3 ex. Prunus sp.(corcodu) O 20-25cm, h 7-8m
- lex. Morus sp.(dud) O 4Ocm, h 13m
- 3 ex. Juglans sp.(nuc) e 3Ocm, h 13m
- 7ex. Ulmus sp.(ulm) e 25-3Ocm, h 13m
-2 ex. Acer sp. (acer) e 25-4Ocm, h 1 2m
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arboreie, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte).

Nr. 11127116805951
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Precizăm că proprietarul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —16 ex.

Director Executiv,
Simona- iana POPA

Întocmit: Inspector Vasflica PLEŞU
óex./20.12.2018

tl. tM1. ÎÇ1

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

i 0. IAřŁ 2B19

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢM DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJiei nr4 Sector 1, Bucuresti

Spre şiiinfă

-Asociafiu de Proprietari bloc 5
&r. Hrisovului nit 6, sector i

Referitor la adresa dvs. nr. 18054/20.11.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr. 1683063/22.11.2018
şi ia Direcţia de Mediu cu nr.11379/23.11.2018, prin care ne wansmiteţi sesizarea domnuiui

privind emiterea avizului de specialitate pentru un „arbore uscat" situat lângă locul de parcare
nr, 4 din str. Hdsovului nr.6, bI. 5, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.12.2018,
s-au constatat următoarele

-iângă locul de parcare de reşedinţă nr. 4, situat lateral stânga bloc 5, sc. A, str. Hdsovului nr.
6, loc de parcare indicat, există 1 ex. Tiĺia sp. (tei) toaletat iar iăstarii tineri nu prezintă semne de
uscare.

- pentru reanalizarea cererii privind arborele uscat, îl rugăm pe donmul să
revină cu o nouă solicitare după pomirea arborilor în vegetaţie, pentru o detennüiare corectă a
gradului de viabilitate al arborelui. Menţionăm că solicitarea trebuie să conţină şi acordul Asociaţiei
de Proprietari exprimat pr&i ştampila Asociaţiei, conform pct. 1, Iit, b din Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Totodată, ca urmare a verificăňlor efectuate în teren, s-a inventańat şi următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie ii spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm
Dcfrişare şi scoaterea rădăcinilar:
Spa(izi verde fa(ă bloc 5, sc. B, sti Hrisovului ;it; 6

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 12 m - uscat 100%, trunchi íără coronament, îmbrăcat în
Hedem helix ( ederă )‘ înclinat uor spre carosabil.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021/ 319.32.58;
021/319.32.53, conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel defńşarea i scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru

Bd. Regha Ehsabela nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Buaireşti, RomáfE ľ
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evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiiior pentru piantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru defńşare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, administratorul legal al terenului pe care se atlă arborele, are
obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-
28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă de piantare primăvara anului 2019, în spaţiul verde aferent blocului.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alhtS din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĽ art.4 din aceiaşi act
normativ.

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

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

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

Director Executiv,
Simona-M ria a POPA

Întocmit: Expert superior Vasiiica PLEŞU fŁnĄ

07. IAN. 2019

Red :PV.4a.f2112.2018
prezantul av a fosl pastsl pe site-ul PMB pe data de
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ŔOMÂN IA
‚)a DIB ‚RArn!M II*PqEUÂ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigraÍiei nr4 Sector l,Bucureti
Spre ştiinţă

ir. ap sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.18372/15.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1683296/22.11.2018 şi Ia Dírecţia de Mediu cu nr.11380/23.11.2018, prin care ne
transmiteţi sesizarea domnului — ?rivind emiterea avizului de specialitate pentru
doi arbori situaţi în aliniamentul stradal Ia intersecţia str.luliu Tetrat cu str. Nicolae Grigore,
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.12.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolei:
Aliniamentui străzii Nicolae Grigore coiţ cu str Iuliu Tetrat, iângă trecerea de pietoni

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 5 m- uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/

31 9.32.58; 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur I a reţelelor aeriene, astfel defriarea ş scoaterea
rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite ş crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr
cu balot đe pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în perioada optimă
de plantare primăvara anului 2019, in vederea completării aliniamentului, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucure$i.

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

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

Bd. Regkia EIEabeta nr 47, ccd poştal 050013. sedar5, Buajmşti, Rongn,a
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că pentru aI doilea arbore sesizat de domnul eitan Sorin, Directia de
Mediu din cadrul P.M.B a emis avizul nr 9046/1660039/12.10.2018, pentru lex. Tilia sp.
(tei), uscat 100%, aviz cu termen de valabilitate de 2 ani de Ia data emiterh.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este
de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia řigurează pe Iista Monumentelor
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare- lex. uscat 100%

Director Executiv
s ‘a PQPA

07. ÍAN ::i

D

Red. P.V.-5 cx.121.122018
prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

pe data de

Bd. RegWia Elisabela nr 47. poşial O5l3, sectar5, BocureşlĘ Romáia
TeI: 0213055500 WiL 4016
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Întocmit: Expert superior Vasilica PLEŞU ý2Lą.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

— ItIAN. 2B79

CĂ TRĘ
ADMÎNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
E-Distribuţie Muntenia
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr.18659128.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1685735/03.12.2018 şi Ia Dírecţia de Mediu cu nr.11556/04.12.2018, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea E- Distribuţie Muntenia prin care solicită emiterea
avizului de specialita[e pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în jurul postului de
transformare PTZ 1283, os. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 34, sector 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 10.12.2018, s-a inventadat următorul material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţíilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modíficările í completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde, lángă PTZ 1233, os. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 34

-lex. Robinia sp. (salcâm) O 6Ocm h 16m -uscat 100%
-ltrunchi Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm h 3m -uscat 100%
-lex. Ulmus sp. (ulm) O3Ocm h 12m -uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerU de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3x. arbori tineri
cu balot de pămănt, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
lcm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, primăvara anului
2019, toamna anului 2019, in spaţiul verde din jurul punctului de transformare.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Oirecţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verif]cării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Bd. Regha ElLsabeta ru 47, ad pcşlal 050013, soct5, Buaireşli, Romä,ia
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Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic
situat în jurul punctului de transformare PTZ 1238 din os. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr.
34, se vor aplica lucrările prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr.
9370124.09.2018, care, în perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.04.2019, se
pot executa fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea
Direcţiei de Mediu.

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate E-Distribuţie Muntenia poate
accesa http://www.pmb.ro/institutiiiprimaria/directii/directia_mediuiavize_arbori_emise/aviz
e_generale_201 80924.pdf

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil
insoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumenteior
IstoricelZone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defrişare- 3ex. uscate 100%

j

Director Executiv,
Sii

Tntocmit: Expert Vasilica PLEŞU(I
Sex.104.01.2019 °-

D

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:1ĺpmb.rohnsututiűphmańaldirectiildireclta mediuíavize arbori in consultarelavize arbcn in consullare.oho, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. IÁN. 2Ü1

CĂ TRĘ
ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4, secior 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
Domnul -

Str. ir. - b ‚ sc. $ ap. ‘,sector 1, bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nn17945/28.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1685739/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11557/04.12.2018, prin care ne
transmiteţi spre solutionare cererea domnului care solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul aferent blocului VI/5 din
str. Marinarilor nr. 13-15, sc. A i B, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B.
nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păsstrarea alveolei:
Lateral stânga bloc VI/5, str. Marinarilor nr. 13-15, Iângă parcarea de reedinţă, Ioc de
parcare nr. 1

-lex. Tilia sp.(tei) e 6Ocm h lOm, aflat în declin biologic ‚ înclinat spre carosabil,
prezintă scorburi pe trunchi, atac de boli i dăunători, trunchi fisurat, existând pericolul
prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţhlor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.&G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în

Bd. Regma EIabeta rw. 47, cod poşial 050013. sector 5. Buaireşti. ROm&1E ľ
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funcţie de specie, în perioada optimă, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, astfel:
1 ex. în alveola rămasă Iiberă în urma defriărH, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti i 5 ex. în zonele deficitare din sector.

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

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic
aferent blocului VI/5, sc. A i B, din str. Marinarilor nr. 13-15, se vor aplica Iucrările
prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370124.09.2018, care, în
perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără
solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de
Međiu.

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate domnul Bor Neculai, poate
accesa http://www.pmb.ro/institutU/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/aviz
e_generale_201 80924.pdf

In ceea ce privete solicitarea pentru vegetaţia situată în spatele blocului VI/I din
str. Băneasa nr. 14-16, vă facem cunoscut că Direcţia de Mediu va emite Aviz de
specialitate după identificarea proprietarului terenului.

Asociaţia de proprietari/domnul Bor Neculai are obligaţia, ca imediat după primirea
avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare -1 ex. aflat în declin biologic.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

\\_ &)ęP %4ąU Întocmit: Expert Vasilica PLESU
5ex./03.01.2019'

prezenlul aviz a bM pDslat pe sit&uI PMB
hlto:Uwwwom b roíinstituliilo rjmaria/directiiídirectia mediuiavize arbod in consuharelavize arboń in consultare.php, pe data de
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Direcţia de Mediu
POMAN IA

Z1S !SÁPBAZDPLM MPEUNA

Nr. 11558116857451 10. ÍAN. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4
Spre ştiinţă,
Doamna
Str. -‚ sector i

Referitor Ia adresa dvs. nr 18017/28.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1685745103.12 .2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11558104.12.2018, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea doamnei prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori siruaţi în aliniamentul
stradal, în dreptul imobilului nr, 13 din str. Dăeni, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modif]cată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr
114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal, stânga acces imobil nr. 13, Ia Iimita cu imobilul nr. 11, str. Dăeni

-lex.Tilia sp.(tei)O6Ocm, hl4m, viabii, fără urme vizibiie de declin biologic (scorburi
Ia colet sau pe trunchi, atac de boli i dăunători), reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate, în vederea
evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Ia condiţii meteorologice nefavorabile, degajare cabluri electrice.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniament stradal, dreapta acces imobil nr. 13, Ia Iimita cu imobilul nr. 15, str. Dăeni

-lex.Prunus cerasifera (corcodus) O SOcm h 6, în declin biologic, prezintă scorbură
pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul producerii de accidente sau pagube
materiale Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija grija ADP sector 1, tel.021/319.32.58,
021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţfllor din jur ş a reţelelor aeriene, astfel

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

- defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şÍ crearea condiţhlor pentru piantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului ‚ în compensarea arborelui avizat
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori
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tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie đe specie, primăvara
anului 2019, în vederea completărH aliniamentului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărU în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Director Executiv,
Simona-MarianaPOPA

V I N

n
bj?ĎV

Tntocmit: Expert Vasilica PLEŞt,
5ex./27.12.2018 ţt-

1)7. IAN. zoui

prezentul aviz a fost postai pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Rega EIabeta r 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Rom&iia

TeI: 02130555.00 Wit. 4016
httpJ&nw,pnbso



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

POMAN IA
10. IAN. 2U1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Pohgraflei nr. 4, secior 1
Spre ştiinţă,
- Poliţia Locală Sector 1

Serviciul Intervenţii Rapide
Strada Prometeu nr.26, bI. 14 G,Sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.17947/28.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1685748/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11559/04.12.2018, prin care ne
transmiteti spre solutionare adresa Poliţiei Locale Sector 1- Serviciul Intervenţii Rapide, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în
str. Băiculesti nr. 15, bI. 13, sc. B, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolelor:
Tn parcarea de resedintă, bloc 13, str. Băiculesti nr. 15, sc. B, Iângă Iocul de parcare nr. 3

-1 ex. Acer sp. (arţar) O 8Ocm h 12m ‚ în declin biologic, prezintă scorbură pe
trunchi, dezrădăcinat, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile.
Tn parcarea de reedinţă, bloc 13, str. Băiculesti nr. 15, sc. B, Iângă Iocul de parcare nr. 16

-1 ex. Acer sp. (arţar) e 4Ocm h lOm ‚ în declin biologic, prezintă scorbură pe
trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirU Ia condiţii meteo nefavorabile.
În parcarea de reedinţă, bloc 13, str BăicuIeti nr. 15, sc. B, Iângă Iocul de parcare nr. 2

-1 ex. Acer sp. (arţar) e 2Ocm h lQm ‚ în declin biologic, prezintă scorbură Ia colet,
atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirü Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.021/319.32.58,
021/319.32.53, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor aflaţi în declin
biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
a l8ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (G
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, primăvara anului 2019, în vederea completărfl alveolelor de unde s-a defriat
materialul dendrologic i în alte Iocuri deficitare de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Nr. 11559/1685748/
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arŁ4 din acelaşi act normativ.

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Deĺrişare- 3ex, aflate în deciin biologic

Director Executiv,
Simo anąpa POPA

D

Tntocmit: Exped Vasilica PLEŞU ‚€
5ex./ 27.12.2018

ł3

prezentul aviz a fast pastat pe site-uI PMB
pe đata
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA

SAĽ;DLMIMPEUNĄ

Nr.11560116857531 10. IAN. 2019

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Şos. Bucureşti- Ploieşti nr.8B, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
- ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dui Pohgrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

- Universitatea Populară „Ioan 1. DaIIes"
B-dul Nicolae Bălcescu nr. 18, sector 1

Referitor Ia adresa ADPS 1 nr.18941/28.11.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1685753ĺ03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11560/04.12.2018, prin care ne
transmite spre soluţionare cererea Universităţii Populare „ioan 1. DaIIes' de emitere a
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul stradal din
b-dul Nicolae Bălcescu nr.18, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data 10.12.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea ş întreţinerea alveoielor stradale din cadrul plantaţhlor de aliniament din
Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstarea alveolei:
Aliniament stradal, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 18, în dreptul Universităţii Populare „Ioan 1.
DaIĺes"

- 1 ex.Platanus sp. (platan) e 3Ocm, h 10 m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, conform

prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur i
a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea
de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a iex. arbore tânăr
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
Tcm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă
de plantare, primăvara anului 2019, în vederea completărfl aliniamentului, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti.

La finalizarea Iucrăńlor de plantare conf. ad.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arŁ4 din acelaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU şi este
de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocafl figurează pe Iista Monumentelor
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defrişare- lex. uscat 1 QO%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

07 IAPL 2oq

Tntocmit: Expert Vasilica PLEŞU fL

D

Rcd. P.V6 ex- 27.12.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

fl3(
UKAS

ocl

valabil însoţit
Istorice/Zone
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Itrn

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

8-dul Poĺigrafiei nr.4,Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
S.C. WELLKEPT GRQUP S.A. -

calea Dorobanţilor nr. 5-7, et. 2 ap.5, sector 1, Bucuresti

Referitor ia adresa S.C. WELLKEPT GROUP S.A., înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1686548ĺ04.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11599/05.12.2018, privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în dreptul imobilului nr.30
din b-dul Primăverii colţ cu str. Jean Monnet, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în
data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
AIiniameni siradai, b-dul Primăverä nr. 30x sir. Jean Monnet

-4 ex.Tilia sp.(tei) 030-BOcm h12-16m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor arborilor cu aphcarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Aliniament stradal, b-dul Primă verii, în dreptul imobilului nr. 30

-2 ex. Tilia sp. (tei) OBOcm h 12m - reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului
arborilor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 1 nr. de teiefon
021/319.32.58, 021/319.32.53, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării
construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

i'04
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil
însoţit de avizul/punctul de vedere aI Ministerului Culturfl, întrucât Iocaţia figurează pe Iista
Monumentelor IstoriceĺZone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

ToaIetare — 6 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Red:P.VJ5exJ03.Ol .2019

07. JAN. ?Q

Întocmit,
Expert Vasilica PLEŞU

prezentul aviI a fost postat ţ)C site-ul PNIB
hup://www.pmb.ro/insiitutiimndmańWdirectii/dirtia medi&avize arborĺ in consulloreJovize arboń in consullare.nhn, pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. IAN. 2Ü1

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Pohgrafiei nr, 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Domnul - -

Referitor Ia adresa dvs. nr. 19699/07.12.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1688902/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11744/12.12.2018, prin care ne
transmiteti spre solutionare cererea domnului — are solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore sítuat vis-ă-vis de str. Moeciu nr. 7,
sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările i
completările uiterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea
i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea aiveolelor:
Ahniament stradel, în dreptui Cimitirului Sovietic, vis-â-vis de imobilui nr. 7, str. Moeciu

-4 ex. Acer sp. (artar) O 80-100 cm, hlO- 12 m, în declin biologic, prezintă scorburi
profunde Ia coiet i pe trunchi prin care se observă Iipsa cilindrului central, atac de boli i
dăunători, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i producerii de
accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfei defriarea i
scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţUlor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 24ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de
specie, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, astfel: 4ex. în alveoiele rămase
Iibere, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea

ţ%kQ4
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alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureęti i 20
ex, în zone deficitare de pe raza sectorului.

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respec[area
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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emi[erfl.
Oefrişare- 4ex. af]ate în declin biologic

Director Executiv,
Simona-M

87. iţg. 2Ot

o

intocmit: Expert Vasilica PLEŞU

D

Red. P.V.5 ex-,03.Ol.2019
pmzentul aviz a fost postat pe site-uI PMS
hlto:/Í.omb.roĺinstitutii/prima,ia/directiildirectia mediu/avize arboh in consu!tare/avize arboh in consultare.php, pe đata đe

56 Regiia EIabeta rw, 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureştt Rom&iLa
TeI: 021.30S.5500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ••1
Directia de Mediu .‘“.‘

ROMANIA
8 2018 EAPBkDI2IM IMPQEUIIA

10, IÁN. ZÜ1

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sectorui 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.20184/12.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1691696/18.12.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.11896/19.12.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
100%, arborfl inventariaţi pe teren de către inspectorfl din cadruľinstĺtuţiei dvs. şi
specificaţi in tabelul nr.4/2018 ‚cu fotografiile aferente, vă comunicăm urmatoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare şi scoaterea radăcinilor
a celor 9 exemplare arbori care fac obiectul prezentei cereri.

-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl, evacudndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţHlor sau reţelelor aeriene din jur1 cu scopul de a evita producerea de
evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantărU de material
dendrologic tânăr.

-pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborilor, potrivit
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are obligaţia plantărfl a 9ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în aliniamentul i platbanda din Calea
Dorobanţi ‚ în zona de unde se defrisază, în perioada optimă de plantare din primăvara
sau toamna anului 2019.

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

- în situaţia în care se defrişează arbori din alveolele aliniamentelor stradale,
plantarea seva face respectănd prevederile H.C.G.M.B nr 114/30.06.2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti.

- precizăm că, pentru arborii sus menţionaţi, amplasaţi în zone protejate este
necesar să solicitaţi avizul/punctul de vedere aI Ministerului Culturii, înaintea executării
IucrărU de defrişare.

- înainte de materializarea în teren a Iucrarilor avizate, vă revin următoarele

Nr. 16916961118961

obligaţii:

Bd. Regha EIabeIa r 41, d poşlal 050013, sedor5, Bucumşti, ROIB&iIa

TeI: 0213055500
httpJknwpmb.m



- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector.

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinăndu-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector.

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

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 teňtoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 9 ex. uscatel00%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-M na POPA

*

Întocmit
Insp. Vasiĺica PLEŞU

4ex. 19.122016

D

z A& 2079

prezentul avIz a íost postat pc sile-uI PM B
hur,J/www.pmbro/inslitutwprimańa/directiiůdirectia wsüŁaviie urbcri in cnnsullar&avize arbori ín consultaręp. pe data de

Bd. Reiia Elsabela nr 47, cod poşlal 050013. seclors, Bucireşli, Ramüa

Tel: 0213055500 hŁ 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
Direcţia de Mediu

ISJAN.2019
CĂTRE

D.nať -

nr.

BL ‚sc. 1ap ‚ sectorl
Ă

(str. Vadu! Moldovei nr. 15, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs. înregistmtă ła #.M.-B cu nr. 1660210113.09.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 9045/14.09.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate pentru
defriarea a 7ex. arbori situaţi pe propr4etaa nr. 1 din str. Vadul Moldovei, sector 1,lä

vëŕiIicäre efectuată pe teren, în data de 02.10.2018 i reverificarea din slata de...
07.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrolägic pentru çare, în conformitate cú
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor .verzi din intravilanul
Iocahtăţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe-teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr. 15, stânga acces, str. Vadul Moldpvei nr. 15

-lex. Quercus robur (stejar) bitulpinal, h 20m- în declin biologic, prezintă scorbură
Ia inserţie i pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii i producerfl
de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meto nefavorabile nefavorabile ş nu numąi.
Curte imobil nr. 15, Iângă bucătărie, str. Vadul Moldovei nr. 15

-1 ex. Quercus robur (stejar) O BOcm, h 20m- în declin biologic, prezintă scorburi
pe trunchi, atac de boli i dăuńători, existând pericolul prăbuirii i producerfl de accidente
sau pagube materiale Ia condiţii meto nefavorabile ş nu numai.

-lex. Quercus robur(stejar) bitulpinal, h 20m-afectează acoperiuI imobilului,
existând pericolul prăbusiriisi producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii
meto nefavorabile i nu numai.
Curte imobil nr. 15, dreapta acces, Iângă cabina de pază, str. Vadul Moldovei nr. 15

-lex. Quercus robur (stejar) O BOcm h lBm- înclinat către carosabil, dezrădăcinat
În partea opusă înclinării, prezintă scorbură pe trunchi, existând pericolul prăbuirii i
produceriideaccidente sau pagube materiale Ia condiţii meto nefavorabile nefavorabile ş
nanumai. -

-lex. Quercus robur(stejar)) O 2Ocm h 14m- uscat 100/%.
Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului/proţ5rietarului Iegal aI

terenului pe care se află-arborfl, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protécţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţnlor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţnlor necesare
plantăru de material dendrologic tânăr Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI

ht - erenu1ui este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea
e

prevederiIo avizului, respeďarea ennoIoei de execuţie a tăier.or, sigbranţa banurilor şi
a persoanelor in zona operaţîunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

nr A7 rM tnIflĽfllÍ cnrtnr5 RInţrnsliPnmĂnia I i tl

Nr. 904511660210/



Pernw repararea prejudiciului adus mediuh conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea celor 5 arbori avizaţi pentru defrare, aveţi obligaţia plantării a 25ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului
minimum 7cm) i inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit
Angajamentului dePlantare nr. 9045/07. 01. 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare- Sex.din care 1 ex. uscat 100%, 4ex. aflate în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV, - -

Simona-M iana POPA

\\‘j. ot! si Intocmtt
Expert Vasilica PLEŞU

- - .i-- -‘

G

-t

-

Red:P.V..I 4ex./09.Di.201 9 - pr&zenlul aza fos[ pctt po site-uI PMB -

httnh/wwwpmb.roľinstjtutjiţprjmarja/directjj/direcţja mediu/avize arboń in consultarefavize arboń in consuItare.h
pedatade
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PRIMĂRIA MUNICWIULUJ BUCUREŞTI
Direca de MaĎu

75:IAN. 2079 - -

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FQNDULUI IMOBILIAR -

BduI ReginaElisabeta nr.16 -

— Sector 3,Bucuresti -—-

Spre ştiinţă
•

- ... -DoanuIui i -.

C Str. Sector 1, BucureMi .

-Domnul .

-

L nr. ‚ sector 1, Bucuresti

fleferitor Ia adresa domnului - înregistrątă Ią P.M.B cu nr.
1688630/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11746/12.12.018, cu completarea
depusă de domnul înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1695974/08.01.2019 i Ia DM cu nr. 91/09.01.2019 prin care se solicită aviz de
specialitate pentru un arbore uscat situat în curtea imobilului nr. 81 din Calea Floreasca
sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 07.01.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi admihistrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu mddificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare.şi scoaterea rădăcinilor: (: -

Curte imQbÍI nr. 81, CaleáFloreasca, IaIimitagardului cu imobilul nr.10 din strCornescu
C1exAbies albä (brad) O-20cm,h 12- -űscat 100°k éxistând peritolul prăbuirH ş

producerii de açcidente sau pagube maleriale ia condiţii metďnefavorabile i nu numaj,
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arborele (A.F.I.), conform HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţľflór verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea
cóndilfllor necesare plantărfl de material dendťologic tânăr. Precizăm că
cdmin]s'räoru1/propřiĘt9ruT1éa1 al terenului este răspunzälor-de supjavegherea execuţiei
Iucrărilor, pŕîvind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăier]lor, śiguranţa tunurilor ş] a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar
aplicându-se sanpţuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.&M.B. nr. 304/2009.

Nr.1 1746, 9111688630116959741

Bď Reqina Es w.47, ccdpoştaIO13. sector 5. Bucureşb, România



Pentru refacerea fondului vegetal conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a lex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cirçumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) ęi înălţime corespunzătoare diametruiu! în funcţie de
specie, în perioada optimă de p!antare, primăvara anului 2019, toamna anului 2010.

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

Prezentul aviz seva executa în regim de urgenţă. --

Defrişare- 1 ex. uscat 1 00%

Director Executiv.
Simona-

TntocmiEËpertyasiIica PLEŞU'/—.

Red:P.vJ Gex./09.01201 9 - prezentul aviż a ĺoslpostal pesite-uI PMB
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• “ą' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Í5. IAN. ZUIY
c ĂTR E,

Asociaţia de Proprietari bloc 1
os. Gheorghe Ionescu Sise$i nr. 123A, sector 1

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENWLUI PUBLIC SECTOR 1
B-dui Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1690321/14.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11820117.12.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spatiul aferent blocului 1 din os.
Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 123A, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
07.01.2019, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde, dreapta acces bĺoc, os. Gheorghe Ionescu Sise$1 nr. 123 A:

- 1 ex. Salix sp.(salcie) multitulpinală, O 40m, h 10-12m, usor înclinată spre

carosabil— reducerea cu 112 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţülor din
jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa1eÍ.ar4ex.

Nr. 11820116903211

Directi

Simo:

pe dala de

Înlocmit; Expert Vasitica PLEŞU
avĺz a fost postat pe stte-uI PMB
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11 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ia !AN 2079

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Pohgrafiei nr.4, sector 1, Bucureti
Spre ştiinţă,
Domnului Mosoiu Răzvan Alexandru
Str. George Bariţiu nr. 36, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1690787/17.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11857/18.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în dreptul imobilelor nr. 66A i 66B
din str. Nazarcea, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.01.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ş H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de
aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal, în dreptul imobilului nr. 66B, stânga acces imobil, str. Nazarcea

-lex.Prunus cerasifera (corcodu)O80cm, h8m-prezintă ciuperci saprofite,
reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
arborelui i eliminare ramuri uscate în vedera evitării producerii de accidente sau pagube
materiale Ia condiţii meteo nefavorabile.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei;
Aliniament stradal, în dreptul imobilului nr. 66A, stânga acces imobil, str. Nazarcea

-lex.Prunus cerasifera (corcodus)e4ocm, h6 m- în declin biologic, prezintă
scorbură profundă Ia inserţie, multiple scorburi mici pe trunchi, lipsă cilindru centraL atac
de boli i dăunători existând pericolul producerfl de accidente sau pagube materiale Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal aI
terenului pe care se află arborh conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

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

Nr.i 185711690787/

Bd. Regna ElSabeta r 41. d paştal 0513. seđor5. Bucurei. Ram

ToI: 021.305.55.00
hupJM*w.pmbro



- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerU de evenimente cu urmări nedorite si crearea condiţhlor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vege[aI, in compensarea arborelui avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, astfel: 1 ex. în alveola
rămasă Iiberă în urma defrisării, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti i 5 ex. în zonele deficitare din sector.

La řinalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriřicării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ar[.4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: ExpertVascaPLESl.b

1. IÁN:
7pir

Ređ:.V.P./ 5exJ09.O1.2019 - prezentul aviz a fost postaL pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

& IÁPŁ 2D19
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, Seclor 1, Bucuresti

Spre $iinţă,
Domnul
Str.' .ir. sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 20643/20.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1694897/28.12.2018 şi Ia Dírecţia de Mediu cu nr. 20/03.01.2019, prin care ne transmiteU
spre soluţionare cererea domnului .‚ care solicită emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în dreptul imobilu(ui nr.6 din str.
Cămpiniţa, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 14.01.2019, s-a
inventadat următorul mateńal dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul iocalităţilor,
cu modificăriie si completăńle uitedoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţhior de aliniament
din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniamentul străzii Câmpiniţa, în dreptul imobilului nr.6

-lex. Tilia sp.(tei) ) O 6Ocm, h 12 m- în declin biologic, prezintă scorbură Ia coiet i
pe trunchi, atac de boii i dăunători, existând pericolul prăbuirh i producerii de pagube
materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i
scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tănăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiuiui de 20-28cm (0 trunchiului minimum
lcm) i înăiţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în perioada optimă
de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, in vederea completării
aliniamentului, astfel: 1 ex. arbore în alveola rămasă Iiberă în urma defriării i 5 ex. arbori
în zonele deficitare din sector, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament
din Municipiul Bucureti.

tČM UKAS
r

Nr.20/1 694897!

Bd. Rei,a Ekabela nr. 47. cad poştal 05C013, sectars, Bucureşti, Rona,a
TeI: 021305.55.00
htlp:ihwn'ź.pmbw



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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare- lex. af]at în declin biologic.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

i Tntocmit: Expert Vasilica PLEŞU
5ex./15.o1.2019

o
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l8.IAN.2Ü;g

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Đoamnei
Str.

- r bI. sc. ap, sector Bucureti

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate ia P.M.B cu nr. 16901869/14.12.2018,
1690239/14.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11522/17.12.2018, 11823/17.12.2018,
prin care solicitaţi „defrisare —mutare arbore afiat pe domeniul public în faţa dwmuiui de
acces în proprietate ‚ str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr .9, sector 1", la verificarea
efectuată pe teren, in data de 14.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea
spaţdlor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările i compietăriie ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea
aiveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare şi scoaterea răđăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniamentul străzii Constantin Dobrogeanu Gherea, în dreptul imobiiului nr.9

-lex. Catalpa sp. (cataipa) ) O 6Ocm, h 10 m- în declin biologic, prezintă scorburi
multiple pe twnchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii i producerU de
pagube mateńaie sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se
masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a
accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţeieior aeriene, astfel defriarea i
scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerh de evenimente
cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui aflat în declin biologic,
avizat pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex.
arbori tineri cu balot đe pământ, circumferinţa trunchiuiui de 20-28cm (
trunchiuiui minimum 7cm) i înăiţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă de piantare, primăvara anului 2019, toamna anuiui 2019, în
vederea completării aliniamentului, astfel: 1 ex. arbore in alveola rămasă Iiberă în urma
defriării i 5 ex. arbori în zonele deficitare din sector, cu respectarea prevederiior
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureti.

Bd. Regiia EIabeIa ‚r 47 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşli. Româ,E

TeI: 021.3055500
htlp:Uwv.pnb.m
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

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

Menţionăm că nu avizăm desfiinţarea alveolei din aliniamentul stradal, în dreptul
imobilului nr. 9, din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, întrucât alveola/ arborele prin
poziţionarea sa nu blochează accesul auto în curtea imobilului.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare- lex. aflat în declin biologic.

D
Direc E* tiv,
Sim ‘‘a-I\&an POPA

1ą
Intocmit: Expert Vasilica PLEŞU

5ex./15.01.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22,IAN. LĽ1

CĂ TRE.
Doamna
Str. nr Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1695132/03.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 60/04.01.2019, prin care soiicitaţi emiterea avizului de
specialitate, de defriare a 4 arbori situaţi în curtea imobilului nr. 138 corp C, din Calea
Griviţei, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.01.2019, s-a inventariat
următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobii nr. 138, corp C, Calea Griviţei, dreapta acces imobil

- 1 ex. Populus sp. (plop) O l2Ocm, h lBm -reducerea cu 1/2 din inăiţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărU producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 4Ocm, h 16m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Curte imobil nr. 138, Corp C, Calea Griviţei, stânga acces imobil

- 2 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 14-16m -reducerea cu 1/4 din înăiţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabiie.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal al terenului,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu ti afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr.6011 6951321
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar aplicându-se

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

Pentru reanalizarea solicitării dvs, privind emiterea avizului de defriare pentru cei 4
arbori, situaţi În curtea imobilului nr.138, corp C, din Calea Griviţei, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în vederea emiterii unui
punct de vedere asupra celor solicitate (defrisare arbori), este necesar să prezentaţi la
Direcţia de Mediu o expertiză tehnică efectuată de un exped tehnic atestat de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod
sistemul radicular/trunchiul aI arborilor din Calea Griviţei nr. 138, corp C, afectează
structura de rezistenţă a imobilului sau să prezentaţi o adresă emisă de către Distrigaz
sau un operator autorizat în acest sens, din care să reiasă că sistemul
radicular/trunchiular aI arborilor situaţi în curtea imobilului nr. 138, corp c, din Calea
Griviţei, afectează conducta de gaz. Lista experţilor tehnici atestaţi-Bucureşti se poate
găsi pe site-ul M.D.R.A.P.
(www.mdrŁro/constructiiIatestari-tehnico-profesionaIe/exerti-tehnici).

Pentw relaţii suplimentare vă puteţi adresa Ia telefon 021.305.55.00 int. 4162.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Toaĺetare —4 ex.

Director Executiv,
Simona-Jątiw»POPA

Întccmit: Expert Vasilica PLEŞUf2É.Ç
4ex. /15.01.2019

1& IAN. 2D19

ruzcniul aviz a fnsi pnstat pe sile-uI PMH
hflpJ/wp,,ihro/jnţjţui,űpd,i,ada/diwcijijdżrncija n,cdiuhi iťc urboń in cunsuliardavize a±uń in consuhaphp. pe daia dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI !

Direcţia de Mediu
115 :ia sÄaÂTo MPquna

Nr. 5032, 1173911632747, 1 688890I.?1JYĹ? 2019

Către:
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila"

CaI. Plevnei nr. 134, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. A3849/12.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1632747/12.06.2018 şí Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5032/13.06.2018,
completată cu adresa înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1688890/11.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11739/13.06.2018 prin care se solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori în declin biologic situaţipe
spaţiul verde din curtea spitalului din CaL Plevnei nr. 134, Sector 1, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.06.2017, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, i ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion B - mijloc:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 80 cm, H
bază, cilindrul central putred, sistemul radicular

- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) H 2,5 m,
CaI. Plevnei nr. 134, biserică:

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-35 cm, H 10-12 m, uscaţi 80-90%
O - 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 80 cm, H 8 m, uscat 100%

CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion B2 faţă:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 80 cm, H 10 m, cu scorbură profundă Ia bază,

sistem radicular putred
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 50 cm, H 10 m, uscat 90%

CaI. Plevnei nr. 134, clădire radioterapie:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal O 20-25 cm, H 10-11 m, Ia 80

cm de clădirea cu subsol, sistemul radicular afectează structura de rezistenţă a
clădirii

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 30 cm, H 16 m, Ia 80 cm de clădirea cu subsol,
sistemul radicular afectează structura de rezistenţă a clădirii

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, H 10 m, cu scorburi multiple pe trunchi
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion H:

- 1 ex. Abies sp. (brad) 020 cm, H 10 m, uscat 100%

IÎîş,,
ţ-Ç

14 m, cu scorbură profundă Ia
de suprafaţă putred
uscat 100%
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CaL Plevnei nr. 134, Pavilion H5 în parc:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 40 cm, H 12 m, cu scorburi multiple Ia bază,

cilindrul central putred
CaI. Plevnei nr. 134, Pavilion Z:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-30 cm, H 8-10 m, uscaţi 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului

Iegal aI terenului, în regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea
rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr.
114/2011, aveţi obligaţia plantării a 64 ex. arbori tineri cu balot de pământ
(raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare
1:1 pentru arbori uscaţi 80 — 1 OO%) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Iocaţia unde se execută
defrişarea (spaţii verzi aferente spitalului), în prima perioadă optimă de plantare
din primăvara/toamna anului 2019 conform angajament de plantare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medki 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.

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

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.
Defrişare — 16 ex. din care: 6 ex în declin biolgic ÷ 1O ex. uscate 8O — 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariawi POPAa

Întocmit,
ţţ /Ąi Expefl Florentina POPESCU/sexil5ol20,9

1&IÁN.7Of9
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data
de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Ţoţana2O19.eu

Nr. 11 395/2901168360811 6987301

22,IAN, 2U19

CĂTRE,
S.C. MTIL GROUP DEVELOPMENT SRL

Str. Drumul Gilăului nr. 44-50, camera 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1683608/23.11.2018 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr.11395/26.11.2018, cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1698730/16.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.290/17.01.2019, prin care solicitaţi aviz
de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 170 din b-dul Bucuretii Noi,
sector 1, Ia verificarea efectuată în teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

-lex Populus sp. (plop) O SOcm, h 18m- în declin biologic, prezintă scorbură
profundă Ia bază ‚ atac de boli ş dăunători, existând pericolul prăbuirU ş producerii de
accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile ‚ specia populus având
Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborele, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritońul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic
tânăr. Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunuhlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) i mnălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în perioada optimă
de plantare, primăvara anului 2019, potrivit Protocolului de Plantare nr.01/08.01.2019,
încheiat cu ADP sector 1.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, În vederea
verificării În teren a plantărilor în compensare. In caz contrar se vor aplioa sancţiuni conf.

arŁ4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- 1 ex. aflat în declin biologic.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

(t \é

Intocmit: Expert Vasitica FLEŞU
4ex./ 18.01.2019

G

1&IA?QZQîg

prezeniul aviz a ĺosI postal pe siIeut PMB
pe dau de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl omonia2Oi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 157116968871 28.IAN. 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflei nr.4

Spre flinţă:
- DIui
Bucureti, Str.'. -. nr. ‚ r -. sector
-Asociaţia de Proprietari Calea Floreasca nr.114-116
Bucureti, Str.Calea Floreasca nr.114-116, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr20985/04.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1696887/10.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.157/11.01.2019, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea dluí - solicitându-ne emiterea « avizului de
specialitate pentru arborii amplasaţi În Calea Floreasca nr. 114-116», conform foto
anexate, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianul
Iocalităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate bloc 114-116, Calea Floreasca nr. 114-116:

-1 ex Morus sp. (dud) e 35-4Ocm, h 8-9m, scorburi deschisă pe trunchi, Iipsă
cilindru centraL în pericol de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
necesare plantării de material dendrologic tănăr.

Precizăm că ADP sec[or 1, administrator egal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăhlor de pe domeniul public, privind respectarea prevederilor
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor
in zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.&M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea
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corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în spaţiul verde aI blocului sau în zonele
deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului.

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

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

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

Defrişare — 1 ex. decĺin biologic avansat

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Red. B.P. 6ex.I 18.01.2019

Întocmit: exeOPESCU

D

prezvotul aviz a fosl pcslat pe site-ul PMB
pe data dv

22.IAN. 2fl1

‘1)
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞH
DIRECŢIA DE MEDIU

2aIAN. 2019

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢJA DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4

Referitor Ia cererea dvs. nr 228/09.01.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1697884/14.01.2019 şi Ja Direcţia de Mediu cu nr 220/15.01.2019, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare solicitarea d-nei domiciliată în Bucuresti, B-dul Primăvehi
nr.41, eL 3, ap. 4,sector 1, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborele situat în
aliniamentul din B-dul Pdmăverh nr. 41, vă comunicăm că Ia data verificărfl pe teren din
22.01.2019, a fost inventariat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţílor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti i având în
vedere că nu a fost posibilă vizionarea coletului din cauza depunerii de zăpadă, avizăm:

Toaietare:
Lucrări de intreţinere privind rărirea coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

uurării masei foliare echilibrării, a eliminărü riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau
desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, cu eliminarea Iăstarilor Iacomi de pe arpante i trunchi i cu îndepărtarea
ramurilor de cretere cvasi-verticală aproximativ paralelă cu axul de cretere i care, prin
frecare, generează răniri ale altor ramuri viabile pe care Ie ating, Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) D=70 cm, h=14 m, situat în plantaţia de aliniament, în alveola
din dreptul imobilului nr. 41 de pe B-dul Primăverfl

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, conform art.
6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare
plantării de mateńal dendrologic tânăr

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

Bd. RegÉ,a EIabeta nr 47, d poşlal 050013. sedor5, Buaireşii. R&nMia
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Nr. 220116978841

Spre ştiinţă:
- D-nei I
Bucureti, sector 1



aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
In situaţia in care, cu ocazia execu[ării Iucrărilor de intreţinere, se vor depista

elemente de declin biologic aI arborelui, vă rugăm să reveniţi cu o solicitare în acest sens.

!ntocmit: expertBogariPopPopescu

Red:B.P15 exJ23.Ol.2019
prezenwl avtz a fost poslai pe siĺeul PMB
hţtp:/ĺpmbro/jnsUtutji/prjmarjaidj,ectfljdjrecIja mediulavize arboň in consultareţavize arboh in consultarephp • pe data de

Prezentul aviz are termen de valabflitate 2
Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA

ani de Ia data emiterH.

t& jĄpą zul&
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PRJMĂRIA MUNIIflULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1 0483! 3271167305111 699863í29. IAN. ÎQIQ

CĂ TRE
Doamna

Str. - nr. sector Bucuresti

Spre ştiinţă
AdministraVa Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei Nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 17177/18.10.2018, transmisă Ia P.M.R i înregistrată
cu nr. 1673051/22.10.2018 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr. 10483/23.10.2018, prin care ne
transmite spre soluţionare cererea dvs., de emitere a avizului de specialitate pentru arborii
situaţi în curtea imobilului nr. 11 din str. Atena, sector 1, a solicitării dvs., inregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1699863/18.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 327/21.01.2019, Ia
verificările efectuate pe teren în data de 09.11.2018, în Iocaţia de mai sus, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 11, str. Atena, dreapta acces imobil

-2ex. Acer sp. (artar) O20-4Ocm, h9-10 m- reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentelor cu apflcarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.
Curte imobil nr. 11, str. Atena, stânga acces imobil

-lex. Acer sp. (artar) O6Ocm, h12 m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la
condiţii meteo nefavorabile.
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr. 11, str Atena, dreapta acces imobil, Ia Iimita de proprietate cu o unitate de
învăţământ (grădiniţă).

-1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, hl 6 m- aflat in declin biologic, prezintă scorbură Ia
colet,atac de boli si dăunători, existând pericolul prăbuirii i producerH de accidente sau
pagube materiale Ia condiţii meto nefavorabile I nu numai, specia populus având Iemnul de
esenţă moale.
Curte imobil nr. 11, str. Atena, dreapta acces imobil, lângă gard

-lex. Prunus avium (cire) O 6Ocm, h 6m- prezintă întreg coronamentul aplecat
peste gard spre trotuar, se sprijină parţial pe gard, existând pericolul prăbuirii ş producerii
de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meto nefavorabile (prin lucrări de toaletare

Bd. Regina Eíisabeta nr 47. cod pcştal C5l3, sector 5, Bucureşli, România



aplicate arborelui ar rămäne doar trunchiul astfel funcţflle fiziologice ar fi afectate
ducând Ia declinul biologic aI arborelui)
Curte imobil nr. 11, str. Atena, stânga acces imobil

-lex. Acer sp. (arţar) 020 cm1 h6-8 m- aflat în declin biologic, prezintă scorbură Ia
colet i pe trunchi, Iipsă cilindru central, atac de boli i dăunători, existând pericolul
prăbuirH i producerU de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meto nefavorabile i nu
numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs., în cafltate de proprietar Iegal aI
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur
şi a reţelelor aeriene, astfel

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora.

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţhlor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor 3 arbori avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18 ex.
arbori tineri, în curtea imobilului din Sos.Pavel D. Kiseleff nr. 45, imobil aflat in proprietatea
dvs. conform documentelor prezentate, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara
anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de Plantare nr.
10483/1/23.01.2019 i a solicitării dvs. de plantare în Iocaţia sus menţionată, înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1699863/18.01.2019 i Ia DM cu nr. 327/21.01.2019.

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

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

Toaletare 3—ex.
Defrişare-3ex. aflate în declin biologic

POPA

Intocmit: Expert Vasilica PLEŞU ý&
5ex.I 25.01.2019

pwzentul aviz a fosl poslat pc sile-uI PMB
pc data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

_____

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1054011673161/
2 209

CĂrRE
Doamna

Str r. Sejtor ‚ 8ucureti

Spre tiinţă
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei Nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 17179/18.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1673161/23.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10540/24.10.2018, prin care ne
transmite solicitare dvs., de emiterea a avizului de specialitate pentru 10 arbori situaţi în
curtea imobilului nr.45 din os. Pavel D. Kiseleff, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Curte imobfl nr.45, os. G-ral Kiseíeff Pavel Dimitrievic4 acces dreapta imobiI, Iângă gard

spre aleea pietonală:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O BOcm, h lBm, înclinat spre clădirea vecină ş aleea pietonală,

se sprijină parţial pe gardul imobilului, dezrădăcinat în partea opusă înclinării, existând riscul
prăbuirii i producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile ş
nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs., în caHiate de proprietar legal al
terenului pe care se află arborele, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defrisarea i
scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă
de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, conform Angajamentului de
Plantare nr. 10540/23.01.2019.

rtfl4
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, În vederea
verificărfl în teren a plantărilor Îfl compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ad.4 din aceIaşi act normativ.

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

In vederea reanalizărfl cererii privind defriarea arborilor din curtea imobilului sus
menţionat despre care spuneţi că “sunt uscati", vă facem cunoscut că pentru o
determinare corectă a gradului de declin biologic trebuie să reveniţi cu o solicitare în
primăvara anului 2019, după pornirea În vegetaţie a arborilor (Iuna mai).

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

Defrişare- lex. —aflat în pericol de prăbuire

Director Executiv,
Simona. a POPA

Întocmit: Expert Vasilica PLEŞU 9C

2 5, IAN. 7019

Red. P.V.-5 ex./ 25.01.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

06 Regina ElLsabeta nr. 47, cod poştal 050313, seclor5, Bucureşti, Románia I
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PRIMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

fŢŢjÇI1 ia2019.eu

KJíFEa2o19

ADMINISTRA ŢIA
CĂ TRE,

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligratîei nr.4

Spre ştiintă:
- D-nei
Bucureti,

Referitor Ia adresa dvs. nr 688/17.01.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1700369/21.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 408/22.01.2019, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare solicitarea d-nei - Daniela, domiciliată in Bucuresti, str.
Hrisovului nr.12, vila 13, sc. A, et. 1, ap. 7, sector 1, privind emiterea avizului de specialitate
pentru arborele situat în parcarea de reedinţă din str. Hrisovului nr 8-14, vă comunicăm că
după verificarea efectuată pe teren, în data de 29.01.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaUilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Deťriare cu exiragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
Parcarea situată între bloc 9, sc. A, str. Hrisovului nr, 8 i bloc 10, str. Hrisovului nr.
14, între Iocurile nr 7 i 8:

- 1 ex. Aescuius sp. (castan) D=50 cm, h=12 m, prezintă cilindru central putred,
Iipsă ritidom, uscat 90%

Lucrările de defriare se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI
terenului, Primăria Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public, pe care se află arborele,
conform prevederilor N.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor
din jur i reţelelor aeriene. Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărflor, siguranţa bunurflor i a persoaneor în
zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 dín Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 exemplar arbore
tânăr cu balot de pământ, D= 7cm ş inălţimea corespunzătoare diametwlui, in funcţie de
specie, in prima perioadă optimă - primăvara /toamna anului 2019 in alveola rămasă Iiberă
după defrisare, cu înierbarea acesteia. La finaHzarea iucrărilor de piantare conf. art.9 alin.5
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din

Nr. 408117003691

Bd. Regha EIabeta rw 47, cod poşlal 050013, sector5, Bucureşb. Romäa

TeI: 021305.55.00
h[tp:ihwnpmb.m



în vederea verificării in teren a plantării in compensare, în caz contrar se vor aplica
cadrul RM.B, Bd. Regina Elisabeta nr 47 sec(or 5, Bucureti, România1 TeI: 0213055500

Sîmo a-Mariana POPA

/
*

Bd. Regha Eabeta w. 47. cod poşlai 050313, s5, 5uzeşti, Româ,a

3Î11M4Ż019

sancţiuni conf. arŁ4 din aceIai act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh
Defriare — 1 ex. uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV

D

Întocmit: expert Popescu

Red:BP./4 exflOOl.2019
prezenlul avíz a fost pastai pe site-uI PMB
hIIp:U.pmb.rohns(itutii/orimadaldirecüiIđirect,a mediWavize artcń in consuItareiavze arbori n consultarephp, pe data de

TeI: 0213055500
htlp:ihvwwpnbio
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

romonio2üWeu

ui. ŕtd. 7019

D-nul
Bucuresti,

CĂ TRE

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia F.M.B cu nr. 1696960/10.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 152/11.01.2019, prin care ne solicitati emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului proprietatea dumneavoastră din str.
Roma nr. 36, sectorul 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
29.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Curtea imobilului, spate:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 25cm, h 9m;
- 1 ex. Malus sp. (măr) @ 3Ocm, h 6-7m;
Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor Iega ai terenului, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Conform art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.8. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţhior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, toaletarea se va executa in
perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate ş frânte).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 2 ex.

DIRECTOREXECUTIV,
Simon#tV QPA

prezenlul aviz oîjai3&śite-ui PMB
(http:/Ipmbr űprimańaldirectii/direçtia međiu/avize arboń in consultarelavize arbori in consullare.php), pe đataj U ÍAN•

. ZOţg

Nr.1 5211 6969601

Întocmit,
expert BogdajF U/ exi3o.ol2o19
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rornania2Q19.eu

D 5, FE& 2Q19

D-na L
CĂ TRE

Bucuresti, sector 1

Spre ştnţă:

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR ¶
BduI Pohgrafl& nr.4, sector 1

Referitor Ia adresa dumneavoastră înregistrată ia A.D.P. sector 1 cu nr.
580/11.01.2019, comunicată Ia P.M.B i înregistrată cu nr. 1700351/21.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 411/22.01.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizuiui de specialitate pentru
arborele situat în curtea imobilului proprietatea dumneavoastră din str. Neagoe Vodă nr. 2,
sectowl 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.01.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Curtea imobilului, faţă, Ia lm de poarta de acces:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echiiibrărH, a eliminărfl
riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 35cm, h 9m, prezintă coronament ce depăete Iimita de
proprietate, peste domeniu public (trotuar)

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiuniIor, precum i de supravegherea
execuţiei iucrărilor privind : respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a
tăieriior, in caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Conform art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, toaletarea se va executa în

Nr.41 1117003511

Bd. Regha Elisabeta rw, 47, wd poştal 050013, sedoc5, Bocureşti, Romiia
TeI: 021,305.55.00
http:Ihvw,.pmb.m



perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvará), pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurHor uscate i frânte).
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emíterii.

Toaîetare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simo

Întocmit
expert Bogdan POPEU I s ex131.o1.2019

OtFEflq

D

prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
(httpJ?wpmb.roţinstiIutiVprimariaJdirectii/ďrectia mediuíavize arboń in consullar&avize arboh in consu!Iare.php), pe dala

de

Bd. Regna EIabeta nr 47, poştal O513, sector5, Bocwti. Romăi

Tel: 021.305.55.00
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

Spre ştiintă:
- D-nei
Bucureti,

05. FE. LUiY

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligraflei nr.4

sector 1

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1700534/22.012019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 446/23.01.2019, prin care ne sesizează
existenţa unui arbore, situat în faţa casei sale de Ia nr. 11. lângă stâlpul de susţinere aI
cablurilor electrice i de telecomunicaţii, pe b-dul Gloriei, sector 1, vă facem cunoscut că ia
veńficarea efectuată pe teren în data de 29.01.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcările şi completările Tn vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea până Ia 1/3 din volumul coronamentului, în vederea degajărü cablurilor, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü ńscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condifii meteo nefavorabile şi eüminarea ramurUor uscate, Ia:
Plantaţia de aliniament a b-dului Gloriei, în alveola din faţa imobilului nr. 11, Iângă
stâlpul de susţinere a cablurilor electrice i de telecomunicaţii:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) @ 40 cm1 h 12 m, ce prezintă coronament de mari dimensiuni.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 1, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arbutilor (toamnă-primăvară), cu excepţia perioadelor cu îngheţ Ia sol, pentru a
nu i afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul iegal aI terenuiui este răspunzător de siguranţa bunudlor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind

Nr. 446117005341
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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.CGM.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonąMäFiaqa POPA

n ocmi,
Gons. BogdSCUI5exnoo1.2o19

O t FEB, 2019

J

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httD:I/w,wpmbwrinstiIutiüprimaňa]directiiIdirectta mediWavize arbori in consultareiavize arboń in con5ultarephp), pe data
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PRMĂRIA MUMHULUI BUWREŞH rornana2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.11378,264, 409/16833068,1698052/17003641 05. FEB. 2D1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Polîgrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Spre stiintă.

j n ‚ ar sector 1, Bucuresti

O Referitor ia adresele dvs., nr 18051/20.11.2018, 706/17.012019, înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1683068/22.11.2018, 1700364/21.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr11823/17.12.2018, 409/22.01.2019, prin care ne transmiteţi spre soluţionare solicitările
doamnei Stan Rodica de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat Iânqă
zidul imobilului din Intrarea Fabulistului nr. 4, sector 1, precum i adresa doamnei -.

înregistrată Ia P.M.B cu nr1698052/15.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr264/1 6.01.2019, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 30.01.20191 s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
compietările ulterioare si H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Lângă zidul imobilului din Intrarea Fabulistului nr. 4

-lex. Morus sp. (dud) O l5cm, h 6 m- răsărit spontan Iângă zidul imobilului, punând
în pericol buna funcţionare a reţelei de gaze.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
0211319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spatfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea ş
scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite i crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui aflat în declin biologic,
avizat pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 6ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinta trunchiului de 20-28cm (@trunchiului
minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in
perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019 în spaţUie
deficitare de pe raza sectorului.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare- lex.

Director Exytiv,
Simona'Mri

U$pQp

Tntocmit: Expert Vasilica PLEŞU
5ex./ 31.01.2019

prezenful aviz a fost postat pe siteul PMD ht/łwww n,ediWpjize prborţ in cutsuItareia%ze atbori in consuItareio. pe dafa de
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PRIMĂRIA MUNICIRUWI BUCUREŞ11 romanÍa2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O FEB. 2019

CĂ TRE
& C. DELTANAV&A. TULCEA -port@deltanav.ro

Str.Ing. Dumiíru Ivanov nr. 26, Jud. Tulcea

(str. Frumoasă nr. 39, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1646967/30.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7143/31.07.2018, cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1662528/21.09.2018 i la DM cu nr. 9385/24.09.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate

pentru un arbore aflat în declin biologic situat în curtea imobilului nr 39 din str. Frumoasă,

sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 11.07.2018, s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi

completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr.39, str. Frumoasă

-lex. Ulmus sp. (ulm) O SOcm, h 12m- în declin biologic, prezintă coronament

dezechilibrat, scoarţă exfoliată i crăpată pe Iungimea trunchiului, existând pericolul

prăbusirii i producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meto nefavorabile i nu

numai.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/ proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arborele, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeleĺor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantărfl de material dendrologic tânăr. Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI

terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea

prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct.

8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

compensarea arborelui aflat în declin biologic, avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia

plantării a 6ex. arbori tineri cu balot đe pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm

(0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

Nr.71 43, 938511646967,1662528/
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specie, în perioada optimă de plantare( primăvara anului 2019, toamna anului 2019)
potrivit Angajamentului de Plantare nr7143,9385/1/05.02.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data
de avizul Ministerului CulturU, întrucât Iocaţia figurează pe Iista
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare- 1 ex. aflat în declin biologic.

Director Executiv,
POPA

Întocmit: Expert Vasilica PLEŞU
5ex./ 05.02.2019

05. FEB. 7019

emiterii şi este
Monumentelor

valabil insoţit
Istorice/Zone

pitzentuł aviz a fost postal pc sile-uI PMB
htţpi/www.pmhmľjnstilutiiiDńmadWdireclii/direcúa media/avize aibod in consultaiWavize axbod in consultarcohp. pe dala de
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PRIMĂRIAMUNIOflULUI BUOJREŞ11 ąmania2O]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1 1855/414/1690948/1700418/ 8. FEB. 7812

CĂTRE
Domnul

nr. ‚ Secto' Bucuresti
Doamna r -

r
-

3ucuresti

Spre $iinţă
-S.C. OVI MANAGEMENT S.R.L
Valeńu Braniste nr.48, Sector 3
-Doamna
Str nr ‚ ap. ‚ sector Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei —reprezentant S.C. OVI MANAGEMENT

S.R.L., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1690948/17.12.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.

11855/18.122018, cu completare înregistrată Ia P.M.B cu nr.1700418/21.012019 i Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 414/22.01.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate,

de toaletare a 30 arbori situaţi în curtea imobilului nr 155 din os. BucuretiPIoieti, sector

1, teren aflat în proprietatea dvs., conform Contractului de vânzare —Cumpărare cu

Incheiere de Autentificare r - ‘, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

30.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul

Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Curte imobiÍ nr. 155, os. Bucureti —PIoieti

- 27 ex. Tilia sp.(tei) O 30-80m, h 12-14 m — reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai -

-4 ex. Juglans sp.(nuc) O 30-40m, h 10 m — reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube matedale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratowlui/proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur

şi a reţelelor aeriene.

Bď Rena Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050313, sednr5, Bucumşti. ROmáQ
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Conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —30 ex. arbori.

Director Executiv,
Simona-i*î;POPA

v 3ť—1 ‚S
€

05. FEB. 70W

Întocmit: Expert Vasilica PLEŞU
6ex./05.02.2019

prezentul aviz a fos( pnsIaI pe siI2-uI PN!B

pe dala dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ornania2OI9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.476117014011 12 FEB. 2019

CĂTRE
R.A.-A.P.P.S. —SAIFI - office@saifi.ro

Str, Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2, Bucuresti

În atenţia domnului

Spre ştiinţă
Partidul Alianţa Liberalilor ęi Democraţilor-ALDE
Str. Muzeul Zambaccian nr 171 sector 1, Sucuresti

( B-dul Aviatorilor nr sector 1)

Referitor Ia adresa Partidului Alianţa Liberalilor i Democraţilor -ALDE, înregistrată Ia

P.M.B cu nr1701401/23.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 476/25.01.2019, prin care

solicită emiterea avizului de specialitate de defdare a 2 arbori uscaţi situaţi în curtea

imobüului nr. din B-dul Aviatorilor, sector 1, Ia verificările efectuate pe teren în data de

30.01.2019, s- a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare şi scoaterea răđăcinilor:
Curte imobil nr ‚ B-dul Aviatorilor

-2ex. Abies alba (brad) O 3Ocm, h 12m- uscate 100%, existând pericolul prăbusirii

i producerü de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/ proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arborele, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr Precizăm că administratoruVproprietarul Iegal al

terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea

prevederilor avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.

8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

compensarea celor 2 arbori uscau, avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 2ex.

arbori tineri cu balot de pămănt, circumferinta trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 05W13, sector 5. Bucumşti, Románia
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minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in
perioada optimă de plantare toamna anului 2019, primăvara anului 2020) potrivit
Angajamentului de Plantare nr.476/1 /05.02.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Oirecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării in teren a plantărflor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceiaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterfl şi este valabil însoţit
de avizul Ministerulu Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor lstoricelZone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare- 2ex. uscate 1 O0%.

Director Ęxecutiv,
simanNi?iana POPA

ĺ \)ŕ$

WbFEB. 7919

Întocmit: Expert Vasilica PLEŞU
5ex.I 05.02.2019

prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
http://www.pmb.m/instiwűi/primańWdirtctiUdirecüa mędiaíavize arbod in consulta&aviże aibod in consuliartrhn, pe daia de
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PRIMARIAMUMaPIULUIBUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.47711 701 31 6! 12. FEB. 2019

CĂTRE
R.A.-A.P.P.S. —SAIFI - office@saifi.ro

Str, Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2, Bucuresti

În atenţia domnului

( os. Pavel D. Kiseleff r )‚ sector 1)

Reteritorla adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1701316/23.01.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 477/25.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru

1 arbore aflat ?n declin biologic, situat în curtea imobilului nr.10 din os. Pavel D. Kiseleff,

sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 30.01.2019, s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi

completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil i os. Pavel D. Kiseleff

-lex. Frasinus sp. (frasin) O l3Ocm, h 12m- aflat în declin biologic, prezintă atac de

boli i dăunători, Iipsă cilindru central, se sprijină parţial pe garaj, existând pericolul

prăbuirii si producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile i

nu numai.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorułui/ proprietaruksi Iegal aI

terenului pe care se află arborele, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţfllor necesare

plantării de material dendrologic tânăr. Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI

terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea

prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.

8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

compensarea arborelui aflat în declin biologic, avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia

plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ1 circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm

(0 trunchiului minimum 7cm) ęi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în perioada optimă de plantare toamna anului 2019, primăvara anului 2020) potrivit

Angajamentului de Plantare nr.477/1/05.02.2019.

Ba Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O5l3, sedor 5, Bucureş' RDmânia
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea
verificărh în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data
de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare- 1 ex. aflat în declin biologic.

Director Executiv,
Simoi

Tntocmit: Expert Vasilica PLEŞU /C
5ex./ 05.02.2019

O B. EB. 2$

prezeniul av,z a fost poIat pe site-ul PMB
hup;//wwwpmhro/jnsűtuijýpńmańWdjrciii/directja mediuiavize arboń in cnnsuflnnlaviw arboń in consultaze.nhp, pe data de

emiterii şi este valabil insoţit
Monumentelor Istorice/Zone

Bd. Rena ELsabeta nr 47. cod pqial 050313, seclors, Bucureşb. Ramânia
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PRMĂRIAMUMOPIUWIBUcUREŞ11 ţompnia2Olą.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

l 2. FEB. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Đoamna
Str. - i nr. ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei -
inregistrată Ia P.M.B cu

nr.1702115/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.565/29.O1.2019, prin care solicitată
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în str
Ardealului nr. 8, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.02,2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011

privind amenajarea i intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

Municipiul Bucuresti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolelor:
Aüniament stradal, în dreptul imobilului nr. 8 B, str Ardealului

-lex. Morus sp.(dud) 0100 cm, h 14 m, în declin biologic, înclinat spre carosabil,

dezrădăcinat în partea opusă inclinărü, prezintă scorburi pe trunchi prin care se observă

Iipsa cilindrului central, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirH Ia condiţii

meteo nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.
Aliniament stradal, în Iateralul imobflului nr. 8, vis-â-vis de imobiIuI nr 8B, str Ardealului

-lex. Aesculus hippocastanum (castan) 0100 cm, h 14 m, în declin biologic, prezintă

scorbură Ia colet prin care se observă Iipsa cilindrului central, atac de boli i dăunători,

existând pericolul prăbusirii Ia condiţii meteo nefavorabile i producerfl de accidente sau

pagube mateńale.
Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.O.P. sector 1, nr

de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

defrisarea ş scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedodte si crearea condiţfllor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l2ex. arbori tineri

Nr.565117021151

Bd. Rena Eksabeta nr. 47, cod poştal 050013, sednr5, Bucurei, România

Td:021,30555.W
hflp:żJwwwpmbro



cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) ęi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in
primăvara anului 2019, toamna anului 2019, astfel: 2ex. în alveolele rămase Iibere, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti i i 0 ex, în zone deficitare de
pe raza sectorului.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defr4are- 2ex. aflate în declin biologic

Director Executiv,
Simona-M riana POPA

Întocmit: Expert Vasilica PLEŞU

FF8 zwg

Rcd. P.V5 ex-08.02.2Ol8prezentul avz a fost postat pe she-uI PMB
pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşd. Românřa
T; 021.30555.00
httpiěwwwpmb.ro



PRIMĂRA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 Ţomanja2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 585, 838, 10823,11430,! 1702956, 1705725, 1676268, 1684176/ 2 FEQ 2019

CĂTRE
IX

Str. nr. ‚ Sector 1

Spre ştiinţă
- D-na
Str. nr. ‚ sector 1
- Adminîstraţia Đomeniului PubIic Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 1 nr. 15430/29.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1676268/01.11.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.10823/02.11.2018 prin care ne
direcţionează spre soluţionare cererea doamnei ‚ Ia adresele d-nei

transmise prin e-mail, înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1684176/26.11.2018,
1702956/29.01.2019 i 1705725/06.02.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
11430/27.112018, 585/30.01.2019, respectiv 838/07.02.2019 prin care se solicită
defriarea arborilor situaţi în vecinătatea proprietăţii d-nei ‚ pe spaţiul verde
din curtea imobilului numărul de pe strada Jimbolia, sector 1, vă comunicăm
următoarele:

- Ia verificarea efectuată pe teren, de către reprezentanţii Direcţiei de Mediu din
cadrul P.M.B., în data de 14.01.2019, au fost inventariaţi un număr de 16 ex. arbori tineri
aparţinând speciilor Prunus pissardii (corcodu rou) i Betula pendula (mesteacăn) plantaţi
în curtea imobilului nr. 115 din str. Jimbolia pe Iimita dinspre imobilul nr. 119

- în data de 04.02.2019, ca urmare a solicitărilor repetate ale d-nei Călugăreanu, Ia o
reverificare pe teren, au fost constatate frângeri ale ramurilor tinere cu diametre de
aproximativ 5-7cm (vârfuri tinere de crestere), ca urmare a condiţiilor meteorologice rare
din perioada 21 -27.01 .2019, ramuri rămase atârnate în coronament si vârfurile sprijinite de
acoperiuI imobilului de Ia nr. 119.

Faţă de cele sus prezentate, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu
modificările ş completările ulterioare I potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:

Curte imobU nr. . . .‚ Iimita dreapta proprietate, către proprietatea cu imobilul nr. 119:
- 16 ex. arbori tineri aparţinând speciilor Betula pendula (mesteacăn) ş Prunus

pissardU (corcodu rou) O 15-2Ocm, h 8-lOm - reducerea cu maximum lm din Iungimea
ramurilor, în vederea formării coronamentelor, a echilibrării acestora ca urmare a afectării

Rd. Regina Elisabela nr 47. cod poşta! O5I3. sector 5. Bucureşti, România

Tel: 021 .305.55.00
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constituţiei scheletice a coronamentului unora dintre acetia, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor arborilor i eliminarea ramurilor rupte, frânte i/sau uscate de
Ia bază i din coronament, cu scopul eliminărfl riscului de producere de pagube materiale
sau accidente cu urmări nedorite Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe care se
află arborfl, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte), evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur.

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

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

DIRECTO,tiJjIV,
Simona- rianą

Întocmit: Expert Ing. Vasilica PLEŞU/L.

Og, FEB 2019

Red. V.P. Sex,/Ü802,2019 - prezeniul aviz a fosl postat pe site-ul PNIB

pe dau de
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PRMMMARJNłCIP$ULUI BUCURĘTI romanio2üi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

- izt€&i819 —

CĂTRE
s.c One Herăstrău Park Residence S.R.L.

B-dzd Dacia nr. 56, corp A. et. 1, camera 11, sector 2

(sht Ţărnudui nr. 25, sector 1)

Spre ştiinţă:
Adndnistratěa Do,,,eniului Public Sector I
B-dul Poligrafiei nr. 4, Sectorul I

Referitor ta adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1703523/30.0ĺ.2019 şi la

Direcţia de Mediu cu nr. 637/31.01.2019, prin care ne adueeţi la cunotinţă că pe

terenul proprietatea dvs. situată în str. Ţărmului nr. 25, sector 1, există un nr, de 40 de

arbori de diferite dimensiuni mpţi sau dezrădăcinaţi, în uita condiţiilor meteo

nefavorabile din ultima perioadă, vă comunicăm următoarele:
- în urma verificărilor efectuate în teren, în data de 01.02.2019 au fost inventariaţi

un număr de 20 ex. arbori prăbuiţi i aproximativ 50 ex. arbori cu coronamentele

afectate ca urmare a prăbuşirii arborilor din vecinătate şi frângerii

rarnuńlor/şarpantelor datorită condiţiilor meteorologíce din perioada 21-27.01.2019;

- totodată au fost inventariaţi şi un număr de 10 ex. arboń uscaţi în proporţie de

100% aparţinând speciei Populus (cu semne specifice uscării, scoarţă exfoliată pe

arpante, ciuperci saprotite pe trunchUarpante. galerii vizibile de acarieni);

- potrivit art.6, alin.4, pct. a din HC.G.M.B.nr. 304/2009 privind aprobarea

Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtońul Municipiului Bucureşti “i,z cazul

prăbuşirii unor arbori/ramurî, datorită inregisxrării fenonzene!or meteorologice

nefavorabile, proprieíaruĺadministratorü Iegaii vor acţiona de urgenţă prin scoaterea

rădăcinilor şi ridicarea materialului !enmos pentru descongestionarea zonei.

Pentru arbońi detedoraţi se vor aplica Iucrăń de corecţie care constau în

elirninarea ramurilor frânte din coronainente şi reducerea cu aproximativ l .5 m din

lungimea ramurilor rămase in vederea echilibrării coronamenteior arborilor. Lucrările

se vor executa îu regim de urgenţă, prin grija dvs., în calitate de proprietar legal al

tcrenului pc care se afla arborii, cu personal calificat în aplicarea acestor tipuri de

Iucrări, în vederea eliminării pericolului producerii accidentelor urnane sau a pagubelor

mateńale

Nr. 637/1703523/

8d. Regna Elsabes rw 47 cod poştM 05®13. saa 5. Suc*xeşti. Ro,nâ,ia

tetO2lSOi55QO
NtpJA'n.w.pn,bm



În urma analizăńi solicitărilor. a vedficărilor din teren şi faţă de cele de mai siis,
în conformitate cu prevederile ace1uiai act normativ, propńetaruWadministratorul legal
al terenului are obligaţia ca în Iocul arbodlor prăbuşiţi ca unnare a fenomenelor
meteorologice nefavorabile, pentru refacerea fondului vegetal să efectueze plantări în
compensare a altor arboń tineri cu balot de pământ (20 ex.).

Intrucât pe terenul proprietatea dvs. din str Ţărmului nr, 25 sector 1, nu există
spaţiu pentru plantarea altor arboń, în vederea duceńi Ia îndeplinire a obligaţiilor ce vă
revin, veţi prezenta la sediul Direcţiei de Mediu din B-dul Regina Elisabeta nr. 47,
sector 5, mansardă, aripa Anghel Saligny, în ziua de luau cu publicul marţi - orele 9-
13, în termen de 15-20 zile de Ia data eliberării prezentei înştiinţări, un Protocol dc
plautare a 36 ex. (20 ex. prăbuite, 10 ex. uscate 100%, 1 ex trunchi i 5 ex. conform
adresei nr. 11129,11375/13.12.2018) arbori tineri cu balot de pământ eireumferinţa
truucbiului de 20-28cm (0 trunchiului de minimum lcm) şi înălţime
corcspunzătoare diametrului în funcţie de specie, încheiat cu Administraţia
Domeniului Public Sector 1.

În protocol se vor stipula detaliat următoarele aspecte;
- speciile de arbod propuse ce urmează a se planta;
- diametrele exemplarelor tinere. şi înălţhnile acestora, cu respectarea

caractedsticHor &upuse de către Direcţia de Mediu — PMB;
-

- locaţiiie unde acestea se vor planta; Toodată, în protocol se va stipuĺa şi cine
are obhgaţia întreţinerii materialului dendrologic plantat până Ia pńndere, iar în situaţia
neprinderii acestuia, cine execută înlocuirea matedalului dendrologic.

Nerespectarea întocmai a celor prevăzute în această adresă, se va considera
încălcarea prevedeńlor legislaţiei de mediu şi se va sancţiona conform legHor în
vigoare.

Toaletare-SOex.
Dehişare- 36 ex.

DIRECTQ CUTIV,
Simon rťah PA

ű

mntocmit: ExtPsI/%

&t Regwia Eľ5abeia n 47. cad pafll 0013, sectarą Buasre$i, Rom
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PRIMĂRA MUMOPIULUI BUWREŞIJ çcwpn(ç29j2.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE
Asociaţia de Proprietari

Str. Grigore Mora nrS5, Sector 1, Bucuresti

Spre $iinţă:
-Domnului
Str. l r. ‚ et. ap. Sector 1, Bucureti

Referítor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1703404/30.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.632/31.01.2019 care solicită emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr.35

din str. Grigore Mora, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.02.2019, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobfl nr. 35, str. Grigore Mora

-1 ex. Tilia sp.(tei) O BOcm, h 10 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau

accidente prin frângerea i prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare

ramuri uscate.
Lucrarea avizată se va executa cu acordul i prin grija tuturor coproprietarilor legali

ai terenului pe care se află arborele, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte), evacuându

se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau a deteriorărü construcţiUor din jur.
Precizăm că, coproprietarii Iegali ai terenului pe care se află arborele sunt

răspunzători de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în

zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului ş a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.

Nr.632 /1703404/

Bd. Rena Eksateta nr 47. cod ştaI 050313. sedar 5. Bucurąd. flomán

T&: 021.3055500
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Asociaţia de proprietari/ domnul are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul imobilului sau într-un loc vizibil,
pentru înştiinţarea tuturor coproprietarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de )a data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor lstorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Toaĺetare —1 ex.

DIRECTOR
Simona-î%ia p&

a&, s%rc ‚ąJ'ţQc1,>

\\ \t-9ĐJ'

Întocmit: Expert Vasilica PLEŞU

i ä FEO 7fl1°

Red. VP SCL/12.022019 - pwzentul aviz a fost poMaI pe sik-ul PNIB

pe đala dc

Bd. Regina Elisabela nr 47. cod poştal O513, seclor 5. Bucureşti, Romănia
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Nr.564, 98311702266, 1707801/ 19. FEB. 2019
CĂ TRE

Doamna
Str. bI. sc. ap, ‚ sector Bucuresti

--

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1702266/28.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 564/29.01.2019, cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1707801/11.02.2019 i Ia DM cu nr. 983/12.02.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate
pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 14-18 din str. Lăculeţ, sector 1, teren pe care
îl deţineţi conform Contractului de Vânzare cu Incheiere de Autentificare nr.

Ia verificarea efectuată pe teren in data de 11.07.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul localităţilor cu modificarile şi
completarile ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.14-18, str. Lăculeţ

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 40m, h 8m —prezintă ramuri frânte in urma condiţiilor

meteo nefavorabile din ultima perioadă, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija dvs., in calitate de proprietar Iegal aI
terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur

şi a reţelelor aeriene.
Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicándu-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz araeen de valabiHtate 2 ani de Ia data emiterfl.

*
Toaietare— 1e&

ĺĺo,
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PFUMĂRA MUMORULUI BUUREŞ11 pflţqnc29)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.56711 702490! 19. FEB 2Di
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dui Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari bloc P
Calea Griviţei nr. 78, sector 1, Bucuresti

-Domnul
Str nr. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnulului înregistrată la P.M.B cu nr

1702490/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.567/29.01.2019, care solicită emiterea

avizului de defriare pentru un arbore situat în spaţiul verde aI blocului P din Calea Griviţei

nr.78, arbore care îi afectează imobilul, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

04.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modificările si completările ullerioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bioc P, Calea Grivitei nr. 78, Ia Iimita de proprietate cu imobilul nr.5, str.Lugoj

-1 ex. Acer sp. (arţar) O 6Ocm, h 14 m, înclinat, dezrădăcinat în partea opusă

înclinării, se sprijină pe gardul imobilului si pe imobilul de Ia nr.5 din str. Lugoj, existând

pericolul prăbusirfl Ia conditii meteo nefavorabile ş nu numai i producerfl de pagube

materiale sau accidente.
Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spatü?or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur & a reţelelor aeriene, astfel

defriarea I scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerh de

evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiiĺor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot

de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i

înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent

blocului P de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă de plantare, primăvara anului

2019, toamna anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

Bd. Rena EIsabeta nr. 47, cod poştal O51S, sector 5, Bmuraşt, Rc41nia
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verificării În teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau întrun Ioc všzibil, pentru mnştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit: Expert Vasilica PLEŞU

I 5 FE9 2śý

ReJ. VP. 6xJI4O2.2Ul9 - prťzentul avil ĺusl poslal pe siw-ul PNIR

pe daia de
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PRIMĂRIA MUNIaPIUWI BUCUREŞ11 Ţoinan!0201?.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1 9. FEB. 2079

CĂ TRE,
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari bloc 16
B-dul Ion Mihalache nr. 335, sector 1, Bucuresti
D om nu I
B r ‚ bI: ‚ap ‚ Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa domnulului .. ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.

1702670/29.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.582/30.01.2019, care solicită emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aI

blocului 16 din Bd-uI Ion Mihalache nr.335, sc. A, Ia verificarea efectuată pe teren, în data

de 11.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate

cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Spaţiu verde bloc, lateral dreapta acces bloc

-1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frîngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile

i eliminare ramuri frânte i uscate, specia populus având Iemnul de esenţă moale.

Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc, Iateraĺ dreapta acces bloc

-1 ciot Acer sp.(arţar) O lOcm, h 1 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58 ‚021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaWlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerfl de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţfllor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.

Nr.582i1 702670/

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013. sectDr 5, Bucureş, România

Td: 021305.55.00
httpi/www.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetai, in compensarea arborelui avizat pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot
de pământ, circumferinţa trunchiului đe 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare, primăvara sau toamna anuiui 2019, în spaţiui verde aferent biocuiui.

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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştíinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-1 ex.
Toaletare —1 ex.

Director Exp$úfľvţ
Simona-Mbîąpa POPA

‘k

Întoemit: Expert Vasiliea PLEŞU

15. FEB. ŻDIQ

Red. V.P. 6ex.ĺ13.fl22019 - prtzeniul aviz a fot poslat pc site-ul PMB

dala dc

Bd. Regina EUsabela nr. 47, cod poştal O513. seclor5, Bucureşti. Romănia
TeI: 021.305.55,00
hUpl/www.pmb.rn



PRIMĂRIA MUNICIPIUWI BUCUREŞ11 çpana2W9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
ADMINÍSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
-Ministerul Economiei
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti
Domnul
-Asociaţia de Proprietari
Calea Victoriei nr. 142-148, ap. 21, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa Ministerului Economiei prin reprezentant domnul

înregistrată la P.M.B cu nr.1703639/31.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.670ĺ01.02.2019 i adresa Asociaţiei de Proprietari din Calea Victoriei nr. 142-148, sector

1, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1703827/31.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

666/01.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situati în

vecinătatea sediului Ministerului Economiei, în spaţiul verde aI blocului Asociatiei de

Proprietari din Calea Victoriei nr. 142-148, Ia verificarea etectuată pe teren1 în data de

11.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde al blocului Asociaţiei de Proprietari din Calea Victoriei nr. 142-146, vis-ă-vis de

Ministerul Economiei
-lex. Robinia sp. (salcâm) O 25cm, h 12 m- inclinat spre trotuar i carosabil,

dezrădăcinat în partea opusă înclinăhi existând pericolul prăbuirii i producerii de

accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerü de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material

dendrologic tânăr, prin grija ADPS1, în regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculeior de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

persoanelor in zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu

Nr.666, 67011703827, 1703639/ I tL iW
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balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
lcm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă, primăvara anului 2019,
toamna anului 2019.

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

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de mntreţinere Ia materialul dendrologic situat
în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica Iucrările
prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370124.09.2018, care, în
perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.042019, se pot executa fără solicitarea
prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate se poate
accesa hup://www.pmb. ro/institutii/primań&directiVdirectia mediulavize arboh
emiseíavize penerale 201 80924.pdf

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerooopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

ĄV

Íntocmit Expert VasiIica PLEŞU

15. FEB. ZÜÍP

Red: P. V-Sex./14,022019
pezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htlpiAw.ptmňnstitutitńmadWórectWďireclajnedWaviza_aibodjnonsuItare(avtze_aibodjn_nsuttare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUMC1PRĐLUI BUCUREŞ11 ço[nania2Ol ‘ąeu
DIRECŢIA DE MEDIU

CA TRE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

os Pavel Dimitrievici Kiseleffnr. 10, sector 1, Bucureti

(B-dul Ion Ionescu de Ia Brad nr. 1, sector 1)

În atenţia domnului administrator
sector 1, Sucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.25 DT/ 31.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1704174/01.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.702/04.02.2019.2019, prin care solicitaţi

aviz de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului nr.1 din B-dul Ion Ionescu de Ia

Brad, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 11.02.2019, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi

completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.1, B-dul Ion Ionescu de Ia Brad

- 4 ex. Juglans sp. (nuc) 040-60 cm, h 8-lOm - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arbońlor şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

- 1 ex. Populus sp.(plop) 080 cm, h 12 m - reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului ‚cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

- 2 ex. Acer sp. (artar) 020- 4Ocm, h lOm - reducerea cu 1/3 din inălţimea

coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborilor şi eHminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) tritulpinal 020-40 cm, h 12m - reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamenlului ‚cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerfl de pagube matehale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo netavorabile.

Lucrările avizate se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal al

terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur

şi a reţelelor aeriene.

Nr.702/1 704174!
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Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborflor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Menţionăm că pentru cele 4 ex. Juglans sp. (nuc) situate în curtea imobilului nr. 1 din
Bd-uI Ion Ionescu de Ia Brad, aflate în declin biologic care prezintă vizibil, înclinări, scorburi
i atac de boli i dăunători, va fi transmisă adresă către Direcţia pentru Agricultură a
Municipiului Bucureti, în vederea emiteńi avizului de specialitate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
To&etare —8 ex.

Director Executiv,
s

Întocmit: Expert Vasilica PLEŞU

t 5. FE 2Üi

Red: V.P.- Sex.I 1402.2019 prezeniul aviz a ĺosl postat pe siI-uI PN!B
hno:Uwww.pntm.mnsiitwiikwinnňWdhrcűiidhmia rnjiu/av&e agbori in consuh,davize axboń in comukam%o, pe data de
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Nr.77911 705531 /

Spre ştiinţă:
Domnul
Strada

Referitor Ia adresa domnului a doamniei înregistrată

Ia P.M.B cu nr. 1705531/05.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 779/06.02.2019, prin care

solicitată aviz de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr.10 din str. Ion

Slătineanu, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 11.02.2019, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi

completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Q Curte imobil nr.10, str. Ion Slătineanu
- 1 ex. Tifla sp. (tei) O lOOcm, h14 m —reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija A.F.I., în calitate de proprietar Iegal aI

terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur

şi a reţelelor aeriene.
Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

‘4"

PHIMĂmAMUNIORUW BUUREŞ11 romcnia2Ol9.eu
nr.,'...

DIRECŢIA DE MEDIU

19. FEB. ?5

CĂTR E,
ADMINISTRAŢIA FQNDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3, Bucuresti

nr. sector 1, Bucuresti

(st

Sd. Rea Elisab€ta nr. 47. cod poştal 05c01 3, sedar 5. Bucureş. România

T&: 021.305.55.00
hIlp://wv.pmb. ro



prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toai'etare — lex.

Director Executiv.

Întocmit: Expert Vasilca PLEŞU

i 5 FEB. 7r'fl

fleđ: V.P.- Sex.I 14.02.2019 prezcnwl aviz a ĺos poMal pc site-nl PNIB
ImJMww.pntmIi,6IiIwiikwinańWdimdiiIdirecüą urdiu]avizr ajboń in consulla&avize bcd in cousuha,c.pk'. pc dala đe

Bd. Regina EIisaboa nr. 47. cod poştal 05W13, secnr 5, Bucureşti, Ramănia
Ţ: 021.305.55.00
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 9881, 58011666809, 1702917!

CĂTRĘ
Doamna

Str. nr. Sector 1, Bucuresti

Spre $iinţă,
-Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 1 nr.15852/28.09.2018, inregistrată Ia RM.B cu

nr1666809/04.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.9881/05.10.2018, prin care ne

transmite cererea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în

curtea imobilului nr.1 B din str. Episcopul Vulcan, sector 1, a completării dvs., înregistrată Ia

P.M.B cu nr.1702917/29.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 580/30.01.2019, Ia

verificarea efectuată pe teren in data de 05.11.2019, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.1B, sir. Episcopul Vulcan

- 1 ex. Abies alba (brad) 040 cm, h14 m —reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija dvs., în calitate de proprietar Iegal aI

terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur

şi a reţelelor aeriene.
Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Od. Rea Bisabeta nr. 47, cod poştai O5OI3. sedor5. Buçureşti. Román

T&: 021.305.55.00
httpJ/wvnv.pmb.ro



prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simona-Ma iana POPA

I( ‘aí
‚ hi

‘7:

1

Tntocmit: Expert Vasilca PLEŞU fĆt

15. FEB. 1019

Red: Vp. 5ex./ 1402.2019 pwzenlul aviz a fusi pnslal pe siw.uI P%IB
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PRIMĂRAMUNcIPIULUI BUWREŞfl romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

19. FEB. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari bloc GAROFIŢA
B-dul Magheru nr. 16-18, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari bloc Garofiţa, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1681509/16.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11215/19.11.2018, care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situati în spatele blocului Garofiţa din b-dul Magheru
nr.16-18, sector 1, Ia vedficăriie efectuate pe teren, s-a inventariat următow( material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bioc Garofiţa, B-dul Magheru

-1 ex. Robinia sp.(salcâm) 020 cm, h12 m, înclinat, dezrădăcinat în partea opusă

înclinărfl, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai i producerii

de pagube materiaie sau accidente.
-1 ciot Prunus cerasus (visin) 010 cm, h 0.5 m
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmărí nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărh de material

dendrologkc tânăr, prin gra ADPS 1, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie

de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din

jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.

B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare i a ciotului rămas în urma conditfllor meteo nefavorabile prin frängerea a 1 ex.

visin, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu

balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i

înăWme corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent

blocului Garofiţa de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă de plantare, primăvara

anului 2019, toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Nr.1 1215116815091

84 Regina Ehsabela nr. 47, cod poşlal 05&31 3. soctor 5, Bucure. Románia

T&: 021.305.55.00
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Menţionăm că pentru apflcarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic situat în
spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica Iucrările
prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2018, care, în
perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.042019, se pot executa fără solicitarea
prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate Asociaţia de proprietari
poate accesa http://www.pmb.ro/institutii/primari&directiiĺdirectia_mediu/avize_arbori_
emise/avize_generale_201 80924.pdf

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, ĺa avizierul blocu]ui sau într-un Ioc vizibiI, pentru înştiinţarea tuturor Iocatańlor.

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

Director Exeeutiv,
ŕ_' vIŤJv

simonatQPA

Întocrnit: Expert Vasilica PLEŞUfr

15. FEB. 2619

Ređ. V.P. óex./14.02.2019 - prczentul a'iz a íosi postal pc siic-uJ PMB
pe dala dĽ

Bd. Regina Elisabeta nr 47, - ştaI Ol3. sedor 5, BucureşU. Růmânia
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PRIMĂRIA MUNIOHULUJ BUCURESJJ çomania2Ol9.eu
DIRECŢR DE MEDIU

2 Z FER 2019
CĂTRE

Domnul
B-dul nr. vila ‚ sc. et. . ap. sector Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1704901/04.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr746/05.02.2019, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru 2 arbori situaţi în curtea imobilului nr.147 din Calea

Victoriei, sector 1, care au suferit rupturi ale crengilor în urma condiţiiolr meteorologice

nefavorabile, cu completarea înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1707939/12.02.2019 i Ia DM cu

nr. 1029/13.02.2019, Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 11.02.2019, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i

completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobfl nr. 147, Calea VictorieĄ partea dreaptă a imobilului, Iipit de zid

- 1 ex. Ailanthus altissima (oţetar fals) O 8Dm, h 14m — reducerea cu 1ĺ2 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea

ramurilor f rânte si uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente

prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Curte imobfl nr. 147, Caiea Victorie4 partea stângă a imobiIuIuĄ Iângă gard
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 6Dm, h 12m — reducerea cu 1/2 din inălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor

f rânte si uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arborele, evacuândLl-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Nr. 748, 102911704901,17079391

Bd. Regina Ebsabela nr. 47, codpoşta O5l3, sedor 5. Bucureşti, Rnmănia

T&: 021305.5500
httpiívněw.pmb.ro



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

prevederiior avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apiicându
se sancţiuni conform art. 6, pct 8 dín Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
riana POPA

19. FF8. 2019

Tntocmit: Expert Vasilica PLEŞU
5ex./1 8.02.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htţoi/www.anbsoňnstĺłufwodmari&directiildirecUa mediWavize arboń in cansuitar&avfze ajbod in consultare.Dho, pe data de

Bd. Rena Ehsabela nr. 47, cođpoşaI OS13. seclor 5, Bucureşii, Romăna
TeI: 021 .305.55.
hltp:í/wwwpmb.ro



-Fĺ
PNMĂRIAMUNIaRUWIBUcUREŞ11 pppnţc29].u
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
-Asociaţia de Proprietari
Str. Lev Nikolaevici Tolstoi nr. 6, sector 1, Bucuresti
-Doamnv
Str nr. ap. sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa doamnei — înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1704950/04.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.íą9/05.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii din jurul blocului din str. Lev Nikolaevici

Tolstoi nr. 6, sector 1, la verificarea eíectuată pe teren, in data de 11.02.2019, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde bloc, stânga —dreapta acces bloc, str. Lev Nikolaevici Tolstoi nr. 6

-2ex. Catalpa sp. (catalpa) 060-70 cm, h 10-12 m- prezintă scorburĺ pe trunchi, atac

de bofl i dăunători ‚ lipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirH i producerfl de

accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material

dendrologic tânăr, prin gra AOPS1, în regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.

8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

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

balot de pământ circumferinta trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i

înălţime corespunzătoare diametrului În tuncţie de specie, astfel :2 ex. în spaţiul verde

aferent blocului de Ia adresa sus menţionată i 10 ex. În zonele deficitare din sector, în

perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

Nr.749/17049501 ZL FŁH 2U19

64 Regina Esabe1a nr 47, cod pnştai 0513, sedor 5. Buctueşű, Rnmâna

Td: 021.305.55.00
htlpJ/wvw.pmb.ro



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

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic situat
în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica Iucrările
prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2016, care, în
perioadele favorabile din intervalul 25.092018-30.04.2019, se pot executa fără solicitarea
prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate se poate
accesa http://www.pmbsolinstitutiVprimari&directii/directia mediu/avize arbod emise/avize
generale 201 80924.pdf

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU şi este valabil însoţit
de avizul Ministewlui Culturfl, întrucât Iocaţia figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare - 2ex. aflate în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

%ĺý r\

I
\* c). J

Întocmit: Expert Vasflica PLEŞUý1.

19. FEB. 2Ü1

Red: R V.-65L/l8022019
prszsntul aviz a Íost postat ps sils-ul PMB

• pe đata d

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal 050013, ssdor5, Bucureşti. Romănŕa
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PRIMĂHJA MUMGPIUWI BUWREŞ11 rornania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

.

26.FEB. 7019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiintă,
Domnului I

Str. nr. - sector Bucuresti

Referitor la adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu

— nr.1703167/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.630/31.01.2019, prin care solicită

emiterea avizu(ui de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori situaţi pe domeniul

public, în dreptul imobilului nr. 12B, str. Islaz, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în

data de 11.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i

H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveo(elor stradale din cadrul

plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolelor:

Aliniamentul străzii Islaz, în dreptul imobilului nr.12-12B
-2ex. Acer sp. (artar) ) O 60- BOcm, h 10 m- în declin biologic, prezintă scorburi pe

trunchi, atac de boli i dăunători, înclinate spre carosabil, uor dezrădăcinate în partea

opusă înclinării, existând pericolul prăbuirU fa condiţii meteorologice nefavorabile ş

producerfl de pagube materiale sau accidente.
Aliniamentul străzii Islaz, în dreptul imobilului nr.10

-1 ciot Acer sp.(arţar) ) O 4Dcm, h OSm, rămas ca urmare a dezrădăcinării i frângerii

coronamentului arborelui în urma condibilor meteorologice nefavorabile din ultima perioadă.

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şÎ a reţelelor aeriene, astfel

defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologíc tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor aflaţi în

declin biologic, avizaţi pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti obligaUa

plantării a l3ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-

28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie, în perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, în

vederea completării aliniamentului, astfel: 3 ex. arbori în alveolele rămase libere în urma

Nr.630!1 703167!
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defrisării si 10 ex. arbori în zonele deficitare din sector, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- 2ex. aflate in declin biologic i 1 ciot

ana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

22. FEB. 2019

Rcd PV i 5 ex. — 21022019 prnzentul avil a ĺost poslal pe sile-uI PMB
hnoi/wmvj,mbro/insútuüVp,inmiWdirectiildirectia nwdiuĺavize ngboň in consukwWavizo arbo,i in consultan.php. pe dala de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşla) 05t013. seclor5, Buçureşli, Románia
TeI: 021,305.5500
htlpi/wvni.pmb.rn



PRIMĂWA MUNIPULUI BUWREŞ11 romania2Olą.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1Çrr
.ŁLI.,iu tŁIIj

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-D om nul
Str 3 ap. ‚ sector 1, Bucureti
-Asociaţia de Proprietari bloc X/3
Ştr. Marinarilor nr. 26, sc. A, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului inregistrată Ia P.M.B cu nr.

1703479/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 634/31.01.2019, prin care solicită

„tăierea unui copac rupt dë polei", Ia verificarea efectuată peteren, în data de 04.01.2019,

în spaţiul verde afernt blocului X/3, str. Marinarilor nr. 26, sc. A, s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i

completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc X/3, stânga acces bloc, sc. A, str. Marinarilor nr. 26

-lex. Robinia sp. (salcâm) O 6Ocm, h 12 m, înclinat spre trotuar, dezrădăcinat în

partea opusă înclinării, existând pericolul prăbusirii la condiţii meteorologice nefavorabile i

producerii de accidente sau pagube materiale.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58, 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur I a reţelelor aeriene, astfel defriarea i

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite i crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori

tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului

minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în

perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019 ‚ în spaţiul verde

aferent blocului 25 de Ia adresa sus menţionată.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din acelaşi act normativ.

Nr.634/1 703479/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal O5I3, sedar5, Bucureşli. România
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Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari/ domnul are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, peniru
inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex.

Director Executiv,
Simona- •Iana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela

Tntocmit
Expert VasWca PLEŞU

22 FER ?

Ked P.V / 6 ex. — 21022019 prezentul aviz a fost poslal pe siie-uI PNIH
httpi/wwwpmb.IoěinstitutjVpdmafiWdimctiUdirecúa nrduIavize aibod in consujtwe/avizc aboń in consu!tawpłip. pe data de

Bd. Regna Etsabela nr. 47, çod poşlaI 05C01 3. seçlor 5. Buçureşü. Homânia
TeI: 021.3Ô5.55.OO
http:/Awrw.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 & FEB 2079

CĂTR Ę
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Planificare Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1405/05.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1707037/08.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 948/11.02.2019, prin care solicitaţi
conform cerinţelor i specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor înclinaţi, dezrădăcinati şi
uscaţi în proportie de 80-100%, care prezintă pericol de frângere i prăbuire, inventariaţi

pe teren de către inspectorfl din cadwl instituţiei dvs., arbori menţionaţi în cele 2 tabele,

poziţiile nr 1-12, respectiv poziţiile nr. 1-25, cu fotografUle aferente anexate solicitării, vă

comunicăm urmatoarele:
- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi

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

Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării đe defrişare şi scoaterea rădăcinilor

a celor 37ex. arbori uscaţi 80-1 00% i aflaţi în declin biologic, care fac obiectul prezentei

cereri.
-lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija

administratorului/proprietarului legal ai terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea

de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiiie necesare piantării de material

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

compensarea arborilor uscaţi si în deciin biologic avizaţi pentru defriare, administratorul

legal are obligaţia plantării a 127 ex. arbori tineri cu balot de pământ circumferinţa

trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectoruluil

în care s-a executat defrisarea, în perioada optimă de p(antare din primăvara anului 2019,

toamna anului 2019.
La tinalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

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

ad. 4, Iit, e din acelasi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obIigaii:

- 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,

NrS48/1707037/

8<1. Rena Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. seđor5. Diure. Románia

T&: 021.305.55.00
hUpJ/www.pmbro



- fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibifltăţile
informatice i de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu
precizarea datei calendaristice ş a intervalului orar în care acestea se vor exeçuta, ţinându
se cont de zona de acţiune i fiuxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informatii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice i de
decizia tiecărei instituţü.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise i realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra
arborior fără aviz de speciaitate, iar administratorul Iega at terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde
se impune.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform
Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor lstorice, cu completările I modificările
ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Defr4are — 37ex.arbori din care 18 ex. aflate în declin biologic i 19 ex. uscate 80%-
100% i cu coronamente frânte

•PA

ef Serviciu Avize şŚ Acorduri,

DřINESCU

Întocmit
Exped Vasilica PLEŞUýČtI

2 l FEB.

Ređ PV. /4 ex. — 20.02.2019 prezentul aviz a fosi posial pe siie-ul PMD
huij/www.pmhm/jnstjiuţjj/rrimajj&di,cţjjţdimctja ‚nedjtdavjze asboń in consultare/avize asboţi in cansultam.yhp, pe data dc

Director Executiv,

Bd. flegina Elisabeta nr 47. c saI 013. sector 5. SucureşĎ. România
T: 021.305.55.00
hltp:flww,.pmú,m
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PRJMĂRIAMUrIaPIUWI BUWREŞ11 ‘oţnpnia2O1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1028117079561 26.FEB. 2B9

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA UNITA ŢILOR DE INVĂ ŢĂ MÂNT PREUNIVERSITAR

Şl UNITĂ ŢILOR SANITARE PURLICE
( A UIPUSP)

B-dul Poägrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
-Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Filantropia Bucure$i

B-dul Mihalache nr 11, sector 1, Bucuresti
-Aministraţia Domeniului Public sector 1
B-dul Poliqrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti
-Dom nu I

Referitor la adresa ADPS 1 nr. 1541/07.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1707958/12.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1028/13.02.2019, prin care ne transmite

sesizarea domnului care solicită emiterea avizului de specřalitate pentru

intervenţia asupra a doi arbori „care sunt pe cale a se prăbui, situaţi în curtea Spitalului

Filantropia către str. Dr. Felix „ Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2019, a

fost inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curtea spitalului Filantropia, Iatura cu str. Doctor FeIix, Ia Iimita gardului cu trotuarul

- 2 ex. Gleditsia sp. (glădiţa) 060-80 cm, h 12-14m, în declin biologic, prezintă

scorbură Ia bază, inclinate către trotuar, dezrădăcinate în partea opusă înclinării, existând

pericolul prăbuirH i producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteorologice

nefeavorabile.
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 15 cm, h12 m, inclinat către trotuar, dezrădăcinat în partea

opusă înclinării, existând pericolul prăbuirii i producerii de accidente sau pagube

materiale Ia condiţii meteorologice nefeavorabile (prin Iucrări de toaletare aplicate arborelui

ar rămâne doar trunchiul astfel funcţiile fiziologice ar fi afectate ducând la declinul biologic

al arborelui).
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 15 cm, hl 2 m, înclinate către trotuar, dezrădăcinate în

partea opusă înclinării, existând pericolul prăbuirii i producerü de accidente sau pagube

materiale Ia condiţii meteorologice nefeavorabile ((prin Iucrări de toaletare aplicate arborelui

Bd. Regina Eksabeta nr 47. cad paştal O5L)13. sedar5. Bucureşd, flamânia

T&; a21 305.55rn
httpJ/wwwpmb.m



ar rămâne doar trunchiul astfel funcţiile fiziologice ar fi afectate ducând Ia declinul
biologic al arborelui).

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija administratorului Iegal
ai terenului pe care se află arborii ( AUIPUSP), conform prevederilor ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerU de evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor, avizaU pentrudefrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 30 ex. arbori tineri cucircumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţimecorespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent SpitaluluiFilantropia de la adresa sus menţionată ş în aIte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, înperioada optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vedereaverificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.Mentionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia mateńalul dendrologic situatîn curtea Spitalului Filantropia Ia adresa sus menţionată, se vor aplica Iucrările prevăzuteîn Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2018, care, în perioadelefavorabile din intervalul 25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără solicitarea prealabilăa emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu;
Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate se poateaccesa http://www.pmb.ro/institutiVprimadaldirectiVdirectia_mediWavize_arbori_emise/avize_generalq2ol 80924.pdf
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare -5 ex.

Director Executiv,
Simona-NţÝńaPOPA

‚ \ -

( Â$r
ef Serviciu Avize i Acorduri,

Daniela VOINESCU

22. FEB. Ż&

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red P.V. / 7 ex. -- 22.022019 prezeniul aviz a fnsI poslal pe siie-uI PMH
htţpi/www.pmbm/insţjculii/prjmańiddj,tctWdjgectja ‚nedju/avi,c wbod in consulca,tiavize aiboń in conuIcaitphp. pe dau dc
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PRIMĂRIA MUNIPIUWI BUCUREŞ11 romania2O19.eu
DIRECŢIADE MEDIU

l6.FEB ZUJ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA UNITAŢILOR DE ÎNVĂ ŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI UNITĂ ŢILOR

SANITARE PUBLICE (AUIPUSP)
B-duĺ Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucure.şti

Spre ştiinţă:
-Liceul Constantin Brâncoveanu
Str. Pajurei nr. 9, sector 1, Bucureti

-Asociaţia de Proprietari bloc 28
Str. Presei nr. 1, sc. D, sector 1, Bucuresti

-ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa Asociaţiei de Proprietari bloc 28, str. Presei nr. 1, sc. D, sector 1,

înregistrată la P.M.B cu nr. 1709158/14.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

1108/15.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra unui arbore situat în curtea Liceului Constantin Brâncoveanu din str. Pajurei nr. 9,

sector 1, arbore care se sprijină pe un alt arbore situat în spaţiul verde aI blocului i care

prezintă pericol de prăbuire, la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2019, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu

modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
Spate curte Iiceu, Ia Iimita gardului situat Iângă spaţiul verde din spatele blocului nr. 26, str.

Preseinr. 1
-lex. Popuius sp. (plop) 080 cm h 14m, dezrădăcinat ( fapt datorat execuţiei unor

Iucrări în zonă) ‚se sprijină pe gard si pe un alt arbore situat în spaţiul verde aI blocului 28,

existând pericolul prăbusirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai, i

producerea de accidente sau pagube materiale.

Lucrăhle avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija administratorului legal

aI terenului pe care se află arborele ( AUIPUSP), conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

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

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor

aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

Nr. 110811709158/

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cad paşta! O5l3, sectar 5, Bucureşti, Románia
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producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea dematerial dendrołogic tânăr.
Pentru repararea prejudtciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentrudefriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tinericu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum

7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în curtea liceului iin unitătile pe care le aveţi în administrare, în perioada optimă de plantare, primăvara anului2019, toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vedereverificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.arŁ4 din acelaşi act normativ.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei luçrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectareaprevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-sesancţiuni conform ad. 6, pct, B din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că pentru celălalt exemplar de Populus sp. (plop), situat în aceiasi
zonă1 trebuie să Iuaţi măsuri de eliminare a pericolului generat prin posibila dezrădăcinare
a arborelui în vederea evitării producerii de accidente sau pagube materiale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare- lex. af(at în periccl de prăbuire

Director
Simona

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

21 FEB. ZO1
lntocmit

Expert Vasilica PLEŞU #&.&

Executiv
riana POPA

Red P.V. / 7 et / 20022019 pwzentul aviz a fost posiai pe site-uI PMB
bttp-Jíwnw.cotru/instituiii/piimazia/dirtiUdiwctia nxdio/avize asbod in caisultwWavize a,bori in co,,suitajtphp, pe data dĽ

Bd. Regina Elisabota nr. 47, cod poştal 050313. sectar 5, BucureU, Ramănia
TeI: 021.3055500
httpi!www.pmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2OI9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

16.FE. 2O9

CĂ TRE,
A DMINIS TRA ŢIA UNITA ŢILOR DE ÎNVĂ ŢĂ MÂNT PREUNIVERSITA R ŞI UNITĂ ŢILOR

SANITARE PUBLICE (AUIPUSP)
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă:
coala Gimnazială nr. 5
Calea Victoriei nr. 114, sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa Scolii Gimnaziale nr. 5, înregistrată la P.M.B cu nr.

1708927/14.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1112/15.02.2019 prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în curtea coIii

Gimnaziale nr. 5 din Calea Victoriei nr. 114, sector 1, arbori care prezintă pericol de

prăbusire, la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2019, s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi

completarile ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţűlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte coaIă, iângă terenul de sport

-2 ex. Populus sp. (plop) O cm,40-60 h 15m, în declin biologic, prezintă scorburi Ia

colet si pe trunchi, trunchi fisurat, atac de boli i dăunători, existând pehcolul prăbusirfl la

condiţii meteorologice nefavorabiie i producerii de accidente sau pagube materiale.

Curte sco&ă, În spatele coIü
-3 ex. Ailanthus altissima (oţetar fals) O 60-BOcm, h 14-lSm, în declin biologic,

prezintă scorburi Ia colet, Iipsă cilindru central, atac de boli i dăunători, existând pericolul

prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i producerii de accidente sau pagube

materiale.
Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija administratorului Iegal

aI terenuiui pe care se află arborîi ( AUIPUSP), conform prevederiior la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Sucureti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor

aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţHlor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor aflaţi in

declin biologic, avizaţi pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

plantării a 3Oex. arbori tineri cu balot đe pământ, circumferinţa trunchiului de 20-

28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie, astfel :5 ex. în curtea scolii în Iocul exemplarelor defriate i 25 ex. în unitătile pe

Nr. 111211708927/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5I3, seclor5, BucureşU, România
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care Ie aveţi în administrare, în perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019,
toamna anului 2019.

La finalizarea )ucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vedere
verificărfl in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceaşi act normativ.

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

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

Oeťrişare- 5ex. aflate în dechn biofogic

ef Serviciu Avize i Acordurĺ,
Daniela VOINESCU

J

Întocmit
Exped Vasilica PLEUýt-

Ređ P.V. / 5 cc — 20.02.2019 prtzenlul aviz a fosl poslal pe siie-uI PNIB
hurJ/ww.pmb.roiinsiiiuúi!pńmari&di,tcWđi,ctia mediWavize azbad in consultamiavize wboń in consuham.php. pe daa dc

Director Executiv,
Simo PA

%ZFEU ‘‘:‘

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştat O5913, sector 5, Bucure. Romänia
T&: 021.305.55.
htlp:I/www.pmbro
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PRIMĂRJAMUMOPIULUI BUWREŞJ1 rornania2O]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 9291/1662163/ 1GFEB 2019

CĂTRE
Centrul Naţional de Evaluare i Examinare

Str. General H.M. Berthelot nr.26, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
Doamnei -

Referitor la cererea doamnei —. în calitate de -

Financiar Contabilitate i Administrativ- Centrul Naponai de Evaluare i Examinare,

înregistrată la PM.B. cu nr.1662163120.092018 şi la Direcţia de Mediv cu nr.

9291/21.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra unui arbore ocrotit situat în curtea instituţiei la nr, 26 din str, General R M.

Berthelot, sector 1, vă comunicăm:
- în data de 09.10.2018, În locaţia sus menţionată, s-a constatat existenţa a lex.

Quercus borealis (stejar rosu), arbore înscris în Lista Arborilor Ocrotiţi, fapt pentru care

prin adresa nr. 9291/1/1662163/22.10.2018, Direcţia de Mediu a solicitat acordul Academiei

Române pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere În coronament la exemplarul de Quercus

borealis (stejar rosu).
-având în vedere răspunsul Academiei Române — Comisia Pentru Ocrotirea

Monumentele Naturfl, nr.4186/08.02.2019,prin care „avizează favorabil efectuarea Iucrărilor

đe întreţinere a coronamentului respectiv reducerea cu maxim 2 m din lungimea ramurilor

coronamentului ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării unor accidente umane sau

pagube materiale care pot avea Ioc Ia imobilul situat Ia adresa sus menţionată", i

verificărilor efectuate în teren în curtea Centrului de Naţional de Evaluare i Examinare din

str. General H.M.Berthelot, în data de 09.10.2018, s-a inventariat următowl material

dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobH nr.26, dreapta acces imobil, Ia IimiLa gardului cu trotuarul, str. General H. M.

Berthelot
- 1 ex. Qercus borealis (stejar rosu) O lSOcm, h 16 m- reducerea cu maxim 2 m din

lungimea ramurilor coronamentului i eliminarea ramuhlor uscate, în vederea evitării unor

accidente umane sau pagube materiale care pot avea loc la imobilul situat Ia adresa sus

menţionată.
Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe care se

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poşţal 050013, sedar5, Sucureşţi, Romănia

TeI: 021.305.5500

httpiĺvň'ni.pmb.ro



află arborele ocrotit, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Conform aď6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echiflbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH i este însoţit de
avizul Ministerului Culturii nr. 4186/08.02.2019.

Toaletare — lex. Qercus borealis (stejar rosu)- arbore ocrotit

Director Executiv,
Simona- ariana PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

21. FED. Żoîg

Red PV/5 cx. 2102.2019 pwzeniul aviza fost poslal pcsiie-uI PMB
hupu/www.pmb.m/jnsúlutjijoţimaijafdjrecţiiidj,tciia nwditűavize aiboçj jn consul(ageJavjze a,bod in consiiliam,php. pe data de

Bd. Regîna Eisabeta nr. 47. cod poştal 0S13, seclor 5, Bucureştŕ, Romănia
TeI: 021.305.55.00
hltp:ĺ/www.pmbm



c*ĺa

PRIMĂRJAMUNIaPIULUI BUCUREŞ11 ompnia2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

‚

16.FEB. ?O?3

CĂTRE
R.A.-ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
SUCURSALA DE REPREZENTARE I PRQTOCQL TRIUMF

Aleea Alexandru nr.45, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1685827/03.12.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 11549/04.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de speciaHtate de

defriare a unui arbore situat în curte imobilului nr 113 din os. Bucureti-PIoieti, sector 1,

arbore care „afectează imobilul i pune în pericol viaţa Iocatarilor “, Ia verificarea efectuată

pe teren în data de 07.01.2019, În curtea imobilului nr. 113 din şO5 Bucuresti-PIoieti,

sector 1, s-a inventarĺat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr.113, os. Bucureti PIoieti

-lex. Platanus sp. (platan) O lOOcm, h 18 m- situat Iângă imobil, sistemul radicular

aI arborelui este prezent Ia suprafaţa solului afectând vizibil structura de rezistenţă a

imobilului, aceasta prezentând fisuri, usor dezrădăcinat, existänd pericolul prăbuirii i

producerü de accidente sau pagube matedale Ia condiţii metorologice nefavorabile i nu

numai.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

află arborele ( R.A.-A.P.P.S. S.A.I.F.I.), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţUłor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr. Precizăm că administratorul/propńetarul Iegal aI

terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea

prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, în 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, in

compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri

cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum

7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă

de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de

Plantare nr. 11549/1/20.02.2019, în Iocaţia din B-dul Mircea Eliade nr. 5-13, sector 1.

Nr. 11549116858271
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La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, În vedereaverificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aphca sancţiuni conf.art.4 din aceIaşi act normativ.

Defrişare- lex.

Director Executiv,
Simona- ariana POPA
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ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRAMUNIcIPIUWIBUcUREŞ11 ţO[flpn!0201?.8u
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1 1933, 5681169193711702548/ 2 t'h4

CĂTRE
Doamna

Str. 1ľ. ‚ secto ‚ Bucuresti

Spre tiinţă,
Domnul
Str. nr, s sector 1, Bucuresti

(str. PIaviei nr. 6, sector 1)

Referitor Ia adresele domnului înregistrate Ia P.M.B cu

nr.1691937/19.12.2018, 1702548/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

11933/20.12.2018, 568/29.01.2019, prin care solicită aviz de specialitate pentru un arbore

care afectează imobilul de Ia nr. 4A din str. Plaviei, arbore situat în curtea imobilului nr. 6 din

str. Plaviei, sector 1, imobil proprietatea dvs., la verificarea efectuată pe teren în data de

14.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl, avizăm:

Toaletare:
Curte imobil nr.6, str. Plaviei, dreapta acces imobil, la Iimita de proprietate cu imobilul nr.

4A, str. Plaviei
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 80 cm, h12 m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evítărü producerü de pagube materiale sau accidente prin řrângerea şi prăbuşirea de ramuri

Ia condiţii meteo nefavorabile i degajare acoperi imobil nr. 4 A.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

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

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

aeriene.
Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 05l3, sedar 5, Bučureşti, Rnmánia
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prevederflor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv
Simona- [riana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU
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PRJMĂRA MLWIcWIUUn BUWREŞD Ţ9jfl9I92Q9y
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 1

B-duI Poligraňei nr.4 Sector 1, Bucureşti

Spre ştiInţă
Domnul -

Referitor Ia adresa domnului' i, transmisă Ia Direcţia de Mediu
i inregistrată cu nr.1659/05.03.2019, prin care solicită aviz de specialitate pentru un arbore
înclinat situat pe domeniul public Ia intersecţia străzilor Făgăra cu str. Macedonia, sector 1,
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2019 s-a inventariat următowl material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiibr verzi de pe
teritońui Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolebr stradale dín cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aflniament stmdal, în dreptul imobiluIui nr. 32, str. Făgăraş ( str. Macedonia x str. Făgămş)

-1 ex. Acer sp. (arţar) O SOcm, h 10 m, in dedin bi&ogic, inclinat spre camsabil
prezintă scorbură Ia colet şi Ia inserţía saşanteior, atac de boĺi i dăunătoň, existânđ
pericolul prăbuirIi la condiţii meteo nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube
maleriale.

Lucrănle avizate se vor executa 3n regim de urgenţă prin grija A.D.P. sector 1 Inr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, conform prevedeńlor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de pmtecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiulul Bucumşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca călle de acces, luându-se măsuri de
prevenire a acciđentelor sau deteńorarea constwcţiilor din jur i a reţelebr aeňene, asHel

defrişarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentw evitarea producerí de
evenimente cu urmări nedorite i crearea conďiţülor penüu plantarea de matedaJ
dendrologt tănăr.

Pentru repararea prejudlciului adus mechuiui, in compensarea arboreiui aflat in

decbn bioiogic avizat pentru detrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaŞa
piantäńi a 6ex. arbcri tineri cu balot de pämânt, circumferinţa flnchšuhd de 20-
2Bcm (0 flnchiułui minimwn 7cm) şI înăI$me corespimzătoare diametn*ű ?n funcţie
de specle, asttel: 1 ex. in alveob rămasă iberă, conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr.

Bd .J n 4LdpOSDfls5,&cfl fla,fl
1*1W
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114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţîilor
de aliniament din Municipiul Bucureti i 5 ex, in zone deficltare de pe raza sectowlui.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea

vedflcăńi în teren a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului
şl a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct. 8 đin Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simona%Mariana POPA

ef SeMciu Avize şi Acorduri,
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMĐNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duţ Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuretŕ

Spre ştiinţă
-Asociaţia de Proprietari bloc 69
Str. Nicolae flacotă nr.4, sc. 1 ‚sector 1 Bucuresti

Referitor Ia adresa Asociaţiei de Proprietari bloc 69, str. Nicolae Racotă, înregistrată
Ia P.M.B cu nr.1703595/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.625/31.O1.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situati în spaţiul verde aferent
blocului,( faţă bloc1 lateral bloc, parcare de resedintă Iateral bloc între stradă i Iateral bloc),
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.02.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completăríle
ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde bloc

-lex. Betula pendula (mesteacăn) O 2Ocm, h 9m- în declin biologic, prezintă scorburi
pe trunchi, existând pericolul prăbusirii i producerii de accidente sau pagube materiale Ia
condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ailanthus sp.(oţetarfals) O 4Ocm, h 12m- în declin biologic, prezintă scorburi pe
trunchi, atac de boli si dăunători, existând pericolul prăbusirii i producerii de accidente sau
pagube materiale la condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Prunus cerasifera (corcodus) O 2Ocm, h lOm- prezintă ramuri frânte în
coronament, înclinat către imobilul vecin, existând pericolul prăbuirii ş producerU de
accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 14m-se sprijină pe gard, dezrădăcinat în partea
opusă înclinării, înclinat către imobilul vecin, existând pericolul prăbuirU i producerh de
accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija ADPS1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeńene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Nr.625117035951 04, MÂR. 2019
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persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.

6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea preiudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a ex.24 arbori tineri cu

balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i

înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent

blocului de Ia adresa sus menţionată i in alte zone deficitare din sector, în perioada optimă

de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

verificărfl în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere la materialul dendrologic situat

în spaUul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată ( se vor aplica Iucrările

prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370124.09.2018, care, în

perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără solicitarea

prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate se poate

accesa http://www.pmb.ro/institutiVprimari&directii/directia_mediulavize_arborŁemise/avize

_generale_201 80924.pdf
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vałabilitate 2 ani de la data emkterii.

Defrişare - 4ex, aflate în declin biologic

Director Fxecutiv,
Simona-Mariana PQPA

tźĺ' Úc
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ef Serviciu Avize şi Acorduri,

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIUW BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

06. MAR. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMEN(ULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
-Doamna. -

bL ap. sc, I sector 1, Bucureti
-Asociaţia de Proprietari bloc 28
Str. Presei nr. 1, sc. B, sector 1, Bucuresti

Aeferitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1703981/31.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 671/01.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent biocuiui 28 din Intrarea Presei nr. 1, sc. B, la verificarea efectuată pe teren, în data
de 19.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Ducureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor
SpaÇiu verde spate b(oc 28, str. Presei nr. 1

-lex. Acer sp. (artar) 080 cm h 14m, în declin biologic, prezintă scorburi ş atac de
boli i dăunători, existând pericolul prăbusirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i
producerea de accidente sau pagube matedale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, ADPS1, conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea
rădăcinilor arboreiui se vor executa pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite i crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului, în perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

Nr.671/1703981/

La finalizarea lucrărilor de plantare cont. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vedere

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O5I3, sector 5, Bucureşti, flománia
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. artA din aceIaşi act normativ.
Precizăm că administratorul ĺegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic situat

în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica Iucrările

prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370124.09.2018, care, în

perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără solicitarea

prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu:
Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate se poate

accesa hflp://www.pmb.ro/institutii/primari&directiVdirectia_mediu/avize_arbori_emise/avize

_generale_201 80924.pdf
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizřbil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Detrişare- lex. aflat în decĺin biologic

Sim' POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasłlica PLESU

17.EB. ÎO

Director Executiv.

Red P.V. /6 c/27,O22Ol9 pwzentul aviza fost postat pe site-uI PNIB

hupílwww.pmbs&insúwtiUydmaziWdirectWdirectia mediuíavize azboń in consuhn&avizc ajboti in consulwphp. pe data de

Bd. Regťna Elisabeta nr. 47. cod poştai 050313, sedor5. Sucureşti. Románia
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PRIMĂRIA MUNCIPIUUN BUCUREŞ11 F?9J2a
DIRECŢIA DE MEDIU

8 L MAR aig

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
Poliţia Locală Sector 1
Serviciul Situaţii de Urgenţă
Str. Prometeu nr. 26, bI. 14 0, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa Poliţiei Locale Sector 1- SeMciul Situaţii de Urgenţă, nr.
1828/06.02.2019, inregistrată la P.M.B cu nr. 1708737/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu
cu nr. 1071/14.02.2019, prin care solicită aviz de specialitate pentru 2 arbori situaţi în str.
Miron Costin nr, 19 i 20, sector 1, la verificarea efectuată pe teren în data de 19.02.2019,
s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamentul străzii Miron Costin, în dreptul imobilelor nr. 19 ş 20

- 2 ex. Acer sp.(artar)) 020-30 cm, hB-10 m —reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe care
se află arborii, ADPS1, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriarării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.0.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fränte).

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

Nr.107111708737/

W. Reoa Ehsabeta nr. 47, cođ poştai 050013, sedr 5, Bucureş. România
T&: 021305.5500
htlp://w.ww.pmb.ro



Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa/etare — 2ex.

Director Executiv,
Simon- riana POPA

I ef Serviciu Avize i Acorduri,
DanieI1 N ESC U

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU f

Red P.V / 5 e. — 26.02.20(9 pwzcnwl aviz a íost postat pc siLc-uI FNIB

hitpi/wwwpmh.m/inçtitutiilprimań&dirwtiildiwnia mediu/avize wt,od in consulcwtjavizc aiboń in cnnsulţaw.ohn. pe data de

Bd. Rena E(sabela nr. 47, cod poşIaI O513, sedar5, Butureş. RDmân

Td: 021.305.5500
hItp:/Ánww.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 r9wv!ą2Ql2ką
OIRECŢIA DE MEDIU

Nr.880,127411706391,17112971 n 8. kR. 2D19

CĂTRE
ASOCIAŢIA SOS SATELE CQPIILOR RQMĂNIA

Calea Floreasca nr. 1657 Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1706391/07.02.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr.880/08.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru arborii situaţi în incinta ASOCIAŢIEI SOS SATELE COPIILOR ROMANIA din Calea
Floreasca nr. 165, sector 1,cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1711297/20.02.2019
i Ia Direcţia de Mediu cu nr.1274/21.02.2019, Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
19.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normee de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Incintă, spaţiu verde, ASOCIAŢIA SOS SATELE COPIILOR ROMANIA Calea Floreasca
nr. 165

-75 ex. arbori aparţinând speciilor Populus (plop), Tilia (tei), Morus (dud), Platanus
(platan), Salix (salcie), Pwnus (corcodus, cires), Malus (măr),Catalpa (catalpa), Acer (artar),
Celtis (sâmbovină), Ailanthus (oţetarfals), Juglans (nuc), O 20- BOcm, h 10-14 m

• reducerea cu 1-1,5m a Iungimfl ramurilor pendule orientate spre clădiri, anexe, alei
pietonale, Ia arborh cu volume mari ale coronamentelor situaţi în aliniamentele
adiacente aleilor pietonale şi a celor situaţi în imediata vecinătate a clădirilor aI căror
coronamente afectează faţadele/acoperişurile acestora

• eliminarea ramurilor uscate/frânte i reducerea cu 1/4, respectiv 1/3 (după caz,
funcţie de gradul de inclinare/periculozitate) din înălţimeaivolumul coronamentelor
pentru arborU care prezintă coronamente de mari dimensiuni, pentru cei
înclinaţi, în vederea diminuării masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii, producerii
de evenimente cu urmări nedorite în timpul fenomenelor meteorologice nefavorabile
(vânt, furtuni, zăpezi);
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

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

‘44

Bd. Regina Eksabela nr. 47, ccd poştal 050013. sedor5. Buaireşd, R'nánia
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Toate Iucrările menţionate mai sus se vor executa cu echiiibrarea coronamentelor
arborilor şi cu asigurarea menţinerii şi/sau creşterii viabilităţii acestora.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-se
sancţiąni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Inainte de începerea lucrăriłor aveţi obligaţia de a marca corespunzător zona unde
se execută Iucrările, în vederea evitării producerii unor accidente.

Pentru eliberarea avizului de defrişare a ceior 4 ex. arbori uscaţi/declin biologic
avansat care necesită urgent defriarea, identificaţi Ia data verificării în teren, este necesar
să deiegaU o persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul
în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, marţea între
orele 9-13, pentru a semna un Angajament de plantare. Persoana desemnată se va
prezenta ia Direcţia de Mediu cu o împuternicire semnată de către Asociaţia 505 Satele
Copfllor România i o copie după actul de identitate.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru refacerea fondului vegetal/repararea
prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor uscaţi/decľn biologic avansat, ce
urmează să fie avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantărfl a 14 ex. arbori tineri cu baiot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm ( O trunchi minimum 7cm) şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de plantare de 1 :1 pentru arborii
uscaţi I 6 :1 pentru cei în declin biologic) în perioada optimă (primăvara — toamna anuiui
2019) Ia adresa sus menţionată.

Pentru reiaţfl suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/305.55.00,
int. 4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47,
mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 75 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

Vlr.

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Danieia VOINESCU

(

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

06. MAR 2

red: V.P/4 exJGS03201g
prezentu! aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRJMĂRIA MUMOPIUWI BWUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

O 6. MÁR ZU9

CĂ TRĘ
ADMINISTRA ŢIA UNITA ŢIL OR DE ÎNVA ŢA MANT PREUNIVERSITAR ŞI UNITA ŢIL OR

SANITARE PUBLICE (AUIPUSP)
B-dul Poĺigrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
- Spitalul Clinic C.F.2

B-dul Mărăsti nr.63, sector 1, Bucuresti
-Domnul —Sef serviciu administrativ- .ro

Referitor la adresa Spitalului Clinic CF2 Bucuresti, transrnisă la P.M.B i înregistrată cu nr.
1708595/13.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1068/14.02.2019, prin care solicită aviz de
specialitate pentru arborii situaţi în curtea spitalului CF 2 din B-dul Mărăti nr. 63, sector 1, Ia
verificarea efectuată pe leren, în data de 19.02.2019, s-a inventariat următorul material dendro]ogic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul locatităţilor, cu modWcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădäcinilor
Curtea spitalului CF2, B-dul Mărăti nr. 63

- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 8Ocm, hl 2 m, în declin biologic, prezintă scorburi pe trunchi,
atac de boli i dăunători, cilindru central lipsă, existând pericolul prăbuirii b condiţii meteorologice
nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale

-l ex. Populus sp. (plop) Ç 8Ocm, h 12m, în declin biologic, prezintă scorburi pe twnchi,
trunchi fisurat, atac de boli ş dăunători, existând pericolul prăbuińi la condiţii meteorologice
neĺavorabile ş producerii de accidente sau pagube materiale.

-l ex. Pwnus cerasifera (corcodus) ® 6Ocm, h 8m, în deciin biotogic, prezintă scorbură la
colet, atac de boli i dăunători, exisund perico]uI prăbuirii b condiţii meteorologice nefavorabi]e i
producerii de accidente sau pagube materia]e.

-ł ex. Populus sp. (plop) 6Ocm, h 16m, uscat I00%
-l ex. trunchi Populus sp. (plop) ® SOcm, h lOm
-l ex. Morus sp. (dud) bitulpinal ® 8Ocm, h 14 m, în decĺin biologic, prezintă scorbură Ia

inserţie i pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericoíul prăbuirii la condiţii meteorologice
nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

-I ex. Populus sp. (płop) bitulpinal Ç1 SOcm, N 2 m, în declin biologic, prezintă scorburi pe
twnchi, atac de bo]i ş dăunătoń, cilindru central lipsă, existând pericolul prăbuirii la condiţii
meteorologice nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

-l ex. Prunus cerasifera (corcodus) ® lScm, h 4m, uscat 100%
-l ex. Acer sp. (artar) ® 4Ocm, h 12 m, înclinat, se sprijină pe acoperi clădire, în declin

biologic, prezintă scorbură la inserţie ş pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul
prăbuirii la condiţii rneteorologice nefavorabi]e i producerii de accidenle sau pagube materiale.

-l ex. Prunus cerasifera (corcodu) bitulpinal ® 3Ocm, h 4m, în declin biologic, prezintă
scorbură, cuiperci saprofite, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteorologice nefavorabile i
producerii de accidente sau pagube materiale.

Nr. 1068117085951

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşd, Románia
Tel; 0213055500
http./A'ňwipmbm



-1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal ® 80cm, h 14 m, în declin biologic, prezintă scorbură b
insertie i pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii b condiţii meteorologice

nefavorabile i producerii de accidente sau pagube rnateriale.
-1 ex. Tilia sp. (tei) ® 8Ocm, h t2 m, în declin biologic, prezintă scorbură la inserţie, înclinat

spre maternitatea spitalului, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i

producerii de accidente sau pagube materiale.
-1 ex. Tilia sp. (tei) ® 8Ocm, h 8 m, în declin biologic, înclinat, prezintă doar o arpantă, o

parte a coronamentu]ui s-a frânt i prăbuit în urma condiţiilor meteorologice nefavorabile, fiind

afectat echilibrul arborelui, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteorologice nefavorabile i
producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa in regim de urgenţă, prin grija administratorului legal al
terenului pe care se află arborii, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiiLor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor

executa pentru evitarea producerii de evenimenle cu urmări nedorite i crearea condiţälor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Peniru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor, avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 58 ex. arbori tineri cu

circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent Spitalului Clinic CF2 din B-dul Mărăti nr.

63, seclort, potrivit Angajamentului de Plantare nr. 1068/1/05.03.20t9, în perioada optimă de

plantare, primăvara anului 2019,toamna anului 2020.
La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea veriflcării în teren, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
Menţionărn că pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere la materialul dendrologic situat în curtea

Spitalului CLinic CF2, la adresa sus menţionată, se vor aplica lucrările prevăzute în Anexa 1 la

adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2018, care, în perioadele favorabile din intervalul

25.09.2018-30.04.2019, se pot executa fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de

specialitate din partea Direcţiei de Mediu
Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate se poate

accesa http://www.pmb.ro/institutiilprimańaidirectii/directia_mediu/avize_arboń_emise/avize....gener

ale_20 1 80924.pdf
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare -13 ex, din care 9 ex. în declin biologic, 2 ex. uscate 100%, 2 ex. —coronament rupt.

Director Fxecutiv,
Simona-MarianaPOPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCLJ

o & Tntocmit ĺ
Vasilica PLESU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ţoţppna2Q)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Pianificare Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1206/05.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1716350/07.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1779/08.03.2019, prin care soiicitaţi
conform cerinţelor i specificaţfllor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori ampiasaţi în Parcul
Regele Mihai (Herăstrăul Nou), zona restaurantuiui Bonton, încflnaţi cu aproximativ 30°
care prezintă risc de prăbuire pe clădire /construcţie în cazul unor fenomene meteo
nefavorabiie, inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadruI instituţiei dvs., arbori
menţionaţi în tabelul anexă ‚ poziţUie nr. 1 i 2, cu fotografflle aferente anexate solicitării, vă
comunicăm urmatoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm executarea lucrării de defrişare şi scoaterea rădăcinilor
a celor 2 ex. arbori înclinaţi atiaţi în pericoi de prăbuire care fac obiectul prezentei cereri.

-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija
administratoruiui/proprietarului Iegal ai terenuiui pe care se află arborii, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiiior sau reţeleior aeriene din iur, cu scopu) de a evita producerea
de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantărU de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in
compensarea celor 2 ex. arbori avizaţi pentru defriare, administratorul Iegal are
obligaťa plantării a 12 ex. arbori tineri cu baiot de pământ, circumferinţa trunchiului
de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înăiţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în zone deficitare în vegetaUe din Parcul Regele Mihai (Herăstrăul Nou),
în perioada optimă de plantare din primăvara anuiui 2019, toamna anuiui 2019.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.S.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art. 4, Iit, e din acelasi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

- informarea cetăţenilor cu privire ia arborfl avizaţi pentru defriare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficiaiă de internet a administratorului Iegal aI spaţiiior verzi,

Nr.1779/17163501
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- fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu
precizarea datei calendaristice si 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, in funcţie de posibilităţile informatice i de
decizia fiecărei instituţii.

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 administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde
se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturfl, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor lstorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defriare — 2ex.arbori aflaţi în perŕco/ de prăbuire

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela V07'JESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU 9tť

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNCIPIUW BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

12MAR2O1Y

CĂTRE
Doamna

B-dul ( .r. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia RM.B cu nr.1700539/22.01.2019 şi Ia Direcţia

C de Mediu cu nr. 445/23.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
un arbore situat în curtea imobilului nr.9 din B-dul Gloriei, sector 1, cu completarea
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1714711/01.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
1616/04.03.2019, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 30.01.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte imobŕĺ nr.9, B-dul Gloriei

-1 ex. Tilia sp. (tei) O lSOcm, h 16 m, în declin biologic, prezintă scorbură Ia colet i
pe trunchi, atac putemic de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii ia condiţii meteo
nefavorabile i producerU de accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului conform
prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i
a reţelelor aeriene, astfel defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea
de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru detrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0
trunchiului minimum 7cm) ęi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă de plantare primăvara anului 2019, potrivit Protocolului de
Plantare nr.13/26.02.2019, încheiat cu ADPS1.

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

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr.445, 16161170Ó539, 17711/
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex. aflat in declin biologic

Director Executiv,
SitnÓniMäriana POPA

00

ef Serviciu Avize ęi Acorduri,
Daniela VOINESCU

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU /2E

O 8. MAR 7019

Red PV./4ex. — 05,032019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PNIH

hiip-J/www.pmb,m/instiţuüiIpńmada/dirçtijjdijectia nwdiu!avize aibod in eonsultawjavize aiboň in consuflam.php, pe d

Bd. Rena Esateta nr. 47 cod poşl& 050013. sedor5. Bucureşii, RDmána

TeI: 021.305.5500
hllp:ĺ/wwwpmbro



-

PRIMARIAMUNIQRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr78311 706622/
12 MAR. 2019

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure.şti

Spre flinţă,
Doamna
Str. nr ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată ia P.M.B cu nr.
1706622/07.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.873/0B.02.2019, care soiicită emiterea
avizului de defrisare a unui arbore situat „pe domeniul public (în gard), str. Mircea
Vulcănescu nr 93, sector 1", Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.03.2019, s-a
inventariat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţUior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.S. nr. 304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe ter(toriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Domeniu public, în gard, stânga acces imobil nr.9, str. Mircea Vulcănescu

- 1 ex. Ulmus sp. (uim) O 6Ocm, h 14m, afectează gardul imobilului, este înclinat
către imobfl i carosabil, dezrădăcinat in partea opusă înclinării, existând pericolul prăbuirii
i producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrăńie avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr de teiefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur I a reţeieior aeriene, astfel defriarea i
scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia piantării a 6ex. arbori tineri cu baiot
de pământ, circumferinţa trunchiuiui de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) i
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare primăvara, toamna anuiui 2019, în zonele deficitare de pe raza sectorului.

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

Precizăm că administratorui Iegal aI terenui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoşnelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd. flegina EIsabeta nr. 47. cod poştal O5&H3, sedar 5, BucureştŁ Ramánia
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex.dezrădăcinat, înclinat către imobil, în pericol de prăbuire

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

•09. MĂR 2I

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU
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PRIMĂRJA MUNIcJPIULUI BUCUREŞ11 romranţc2Ol?.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

IZMÁR2BI9
CĂTRE,

Ministerul Sănătăţii —Q.C.S.R.S.S.-QCSSS-Bucureęti
B-dul MareaI Averescu nr. 3, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Domnului I —împuternicit - -

Referitor Ia adresa dvs., mnregistrată Ia P.M.B cu nr.1706210i07.02.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr.876/08.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizuiui de speciafltate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta unităţii din B-dul MareaI Alexandru Averescu
nr. 3, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.03.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravílanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completari(e ulterioare si H.CG.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nrS, B-dul MareaI Averescu, Iatura dinspre str. Gheorghe Stâlpeanu:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O BOcm, h lBm — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

- 13 ex. Populus sp. (plop) O 60-SOcm, h 14-16 m — reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

- 2 ex. Aer sp.(arţar) O 4Ocm, hlO- 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Curte imobil nr3, B-duĺ MareaI Averescu, în proximitatea construcţmor
nefuncţionale:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O l5cm, Ii 6m — reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

- 1 ex. Ailanthus altissima (oţetar) O 4Ocm, h 12m, o arpantă se sprijină pe acoperi
construcţie, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii
meteorologice nefavorabile.

Nr. 876/1706210/
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pe acoperis consirucUe, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea
- 1 ex. Aer sp. (artar) bitulpinal, o 4Ocm, h 12m, o parte din coronament se sprină

Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU

producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia

condiţü meteorologice nefavorabile.

Curte imobil nr.3, B-duĺ Mare& Averescu, Iatura dinspre Spitaĺul Elias:
- 2 ex. Aer sp.(arţar) O 4Ocm, hlO- 12m, reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe care

se află arborU, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căite de acces, Iuându-se

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

aeriene.
Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Menţionăm faptul că în urma verificărilor efectuate în teren în incinta unităţii, s- a

constatat faptul că pe anumite porţiuni ‚ pe teren, există vegetaţie spontană, astfel, potrivit

prevederilor HCGMB nr. 121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii,

salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti modificată şi completată

cu HCGMB nr. 189/28.06.2013 “Persoaneie fizice şi juridice deţinătoare de terenuri, au

obligaţia să asigure îngrădirea, salubrizarea şi igienizarea terenurilor aflate în

proprietatea Ior.
- ca urmare a celor menţionate mai sus, avizăm:
-igienizarea terenului din b-dul Maresal Alexandru Averescu nr. 3, lucrare care

constă în eliminarea vegetaţiei răsărită spontan aparţinând diferitelor specii (acer,

ailanthus, populus,) cu 3-6cm.
Menţionăm că în baza acestei adrese nu se pot executa Iucrări de defrisare arbori

cu diametrul trunchiurilor mai mare de 7cm.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Igienizare —eliminare vegetaţie spontană cu 3-6cm.
Toaletare —21 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef SeMciu Avize i Acorduri,

((. Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNIQPIUW BUUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 L MAR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

8-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul' I

Str. r. ‚ et ‚ ap ‚ Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa domnulului i, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1706568/07.022019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.878/08.022019, care solicită emiterea
avizului de defriare pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi Iângă gardul imobilului nr.1
din str. Ankara, sector 1, arbori care afectează gardul imobilului i conducta de gaze, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 25.02.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Domeniu public, trotuar, stânga acces imobil nr. 1, str Ankara, ĺipiţi de gard

- 2 ex. Ailanthus altissima (oţetar falsj O 40-6Ocm, h 10-12m, afectează gardul
imobilului i conducta de gaze, arborU nu fac parte din aliniamentul străzii Ankara.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prMnd
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur si a reţelelor aeriene, astfel defriarea ş
scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea celor 2 arbori avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l2ex. arbori tineri
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) ęi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă
de plantare primăvara, toamna anului 2019, în zonele deficitare de pe raza sectorului.

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

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

Nr.87811 706568!

Bd. Regina Elisateta nr. 47, cod pcştal 0503 I 3, sector 5, Bucureşd. România

rel: 021 305.55.00
hItpi/www.pmb.w



Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor lstorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare- 2ex.afectează conducta de gaze a imobilului nr. 1, str Ankara

Director Executiv,
Simona-IJariana POPA

7M W1M.
‘1h1E

ef SeMcíu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocmit
Exped Vasilica PLEŞU

00 PAR gţg

Red PV. /5 ex. — 05.032019 prezenlul aviz a fssl postat pe site-uI PMB

htipJ/www.pmhro/instiwtiiipńmariaidimclii/direciia mediuiavżzc arboń in consullawiavize arboň in consuhaw.nhp, pe data dc

Bd. ReQina Elisabeta nr. 47. cod peştal 050013. sedor5, Bucureşt. Rrjiiănia

TeI: 021.305.5500
hItpJ/www.pmb.ro



PRIMĂRJA MUMGPIULLH BUUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

12. MAR. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., nr.6886/06.02.2019, mnregistrată Ia P.M.B cu nr.
1706310/07.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.879/08.02.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea
imobilului nr.59, str. Dionisie Lupu, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
25.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl nr.59, str.Dionisie Lupu

-1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 14 m, în declin biologic, prezintă atac de boli i
dăunători, scorbură Ia bază, ramuri frânte si prăbuite în urma condiţiilor meteorologice
nefavorabile, existând pericolul prăbusirU Ia condiţii meteo nefavorabile ş producerii de
accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.F.I. conform prevedeńlor Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţülor pentru plantarea de
mateńal dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic avizat
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinta trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
perioada optimă de plantare primăvara1 toamna anului 2019 astfel: 1 ex. în Iocul arborelui
avizat pentru defriare i 5 ex. în spaţiile deficitare pe care Ie aveţi în administrare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriticării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Nr.87911 7063101

Sd. Rena Eflsabela nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Buoireş. Románia
T&: 0213055500
httpJíww,pmbro



Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit

de avizul Ministeruiui Culturii, întrucât iocaţia figurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone

Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti
Defrişare- lex. aflat in declin biologic

Director Executiv,
PA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

4
Tntocmit

OMAR 2Q19

Expert Vasilica PLEŞU1€

Red P.V. 14 ex. — 05.03.2019 prezentul aviz a ĺost poslal pe site-ul PNIB

http:I/wwwpmb.iouinstiiuliiipńmadWdiţtctii/di.tclia rnediu/avize aibod in consuliamlavize arbnń in cnnuItam.php, pe data

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 05C013, sector 5, BucureşU, România

TeI: 021.305.55,00
htlpi/w.w,.pmb.ra



PRJMĂRIA MUMOPIUWI BUCUREŞ11 !‘O[PanÇ29J9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

L MA 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Pc!igrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Spre stiinţă,
-Asociaţia đe Proprietari Bloc 35
Str. Turda nr.114. sc. A Sector 1, Bucuresti
-Domnul

--

nr. bI -‚ sc ap. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului - înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1706271/07.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.881/08.02.2019 prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiu verde
aI blocului 35 din str.Turda nr.114, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 25.02.2019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare I H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare;
Spaţiu verde, stânga acces bloc 35, str. Turda nr. 114, saA

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) O 6Ocm, h 15m, reducerea cu 1/3 din inălţimea
coronamentuui cu apHcarea ucrăriIor de echHibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea I prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care
se află arborele, respectiv A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58 ‚021/319.32.53,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminărU ramurilor uscate i frânte), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU
construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborele este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în
zona operatiunilor, respectarea prevederilor avizului i 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.

Nr.881/1706271/

Bd. Regina Eksateta nr 47, cod ştaI 05W13. sedorS, Bucure, Rinia
Tel: 021.305.55.00
hltpiĺwww.pmb.ro



Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.

Toaletare —1 ex.

Director Executiv,
Simon POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

O 8. MAR 2019

Jntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red PV. / 5 ex. — 05032019 prezentul aviz a fnsl postat pe ite-ul PMB

hHpJ/w.pmb.mIinstitutidpńmaWdítii/diIia medi&avw arbod in consujtaitiavizx aiboń in consultare,php, pe dala de

Bd. Regina Etsabeţa nr. 47. cod poştal 050013, ssctor 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.3055500
htIp:flw.wůpmb.m



Pnl MĂRIA MUMaPIULUI BUWREŞ11 Ţ9gJqnaÇ1.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

72. MAR 2019

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I

B-dul Poligrqfîei ‚z;4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
-Poliţia Locala Sector 1 — Serviciul Situaţii de Urgenţă
Str. Prometeu nr.26, bI 14G, Scetor 1, Bueuresti

Referitor Ia adresa Poliţiei Locale Sector 1 — Serviciul Situaţii de Urgenţă,
nr.587/05.02.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr. 1707735/11.02.2019 si Ia Direcţia de Mediu
cu nr.980/12.02.2019 ‚ prin care ne transmite petiţia domnului de emitere a
avizului de speciaľtate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în str. Hermann Oberth
nr.1 1, sector 1, ia verificarea efectuată pe teren, în data de 25.02.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocafltăţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, în dreptul imobilului nr. 11, din str. Hermann Oberth

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 2Ocm, h lOm, înclinat spre carosabil, reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea iucrărilor de echiHbrare in vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenuiui
respectiv A.D.P. sector 1, nr. de teiefon 021/319.32.58 .021/319.32.53, conform art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucuresti în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau
toamna), pentru a nu fi afectat echiflbrul biologic aI acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor
uscate i frânte), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului pe care se află arboreie este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior i a persoanelor în
zona operaUunilor, respectarea prevederilor avizuiui i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

Nr.980/1707735/

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod pojtal fl513, secior5. Bucureşű, Románia
T&: 02130555.00
htlp://wwwpmb.m



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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentui aviz are termen de valabiflitate 2 ani de ia data emiterfl.

Toaletare —1 ex.

Director Executiv,

Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize şi Acorduri,
Daniela VOINESCU

Ia

08.MAR 2D9

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Rtd P.V. /5 a — 05032019 pwzentul aviza fost postat pe siw-uI PMB

hltpiţwww.pmbwnsIituIii/pdnmda/direcIii/diTectia medioĺavize aibnrj in cnnsuitazelaviw a,boń in conultut.php. pe daU de

Bd. Regna Elisabela nr 47, cod poştal osmi 3, sedor 5, Bucurfli, Romănia
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DIRECŢIA DE MEDIU

12. MÂR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., nr. 2009/12.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1709159/14.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1109/15.02.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în str. Urugay
nr.3, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 25.02.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea răđăcinilor cu păstrarea alveolei:
Alveolă, Iângă spaţiu verde, str.Uruguay nr.3

-1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 16 m- uscat 100%, trunchi cu fisuri muItípie,
scoarţă exíoliată pe anumite porţiuni ale trunchiului, existänd pericolul prăbuirii i
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteorologice neíavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
0211319.32.58; 021/319.32.53,conform prevedeńlor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfeI defriarea i
scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendroiogic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr
cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum
7cm) i înăiţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă
de plantare primăvar& toamna anului 2019 in alveola rămasă Iiberă în urma defriării din
str.Uruguay nr.3.

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

Precizăm că adrninistratorul Iegal ai terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd. Rena Elisabe(a nr. 47. cod poşlal 05W13. sedor5, B,oiwş*i, PDmănia
Td:021.30555D0

ĘhHp:flwpot.ro

Nr.1109117091591



prevederűor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit

de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia tigurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone

Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti
Defriare- lex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

>flIdl3k_ ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red P.VI4 e'. — O6032W9 prezentu? a'iz a fosl postat pe s,ie-ui PNIR

rUwnp,soŞI-.—.W,.üuiakbn1Wsccúa cWnir fli sbo,i p .-.—-J--. pe data dc

Bd. Regina ELsabeta nr 47. cod ştaI Ol3. sedor5, Buçureşti, Ritânia

Tet:0213055500

hflp:flwvąv; pmbro



PRIMĂRJA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢiA DE MEDIU

Nr. 1483,5315(2018)11713477, 1634381(2018)!
1 & M4R 2019

CĂ TRE
S. C. JOCKEY CLUB SOCIETATEA DE ÍNCURAJARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA

RASEI CAILOR DIN ROMÂNIA
Str. Episcopiei nr.9, sector 1

Referitor Ia adresa dvs., mnregistrată Ia P.M.B cu nr. 1713477/26.022019, şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1483/27.02.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului din str. Episcopiei nr. 9, sector 1, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 26.06.2018 ( in urma căreia
Direcţia de Mediu a emis avizul de toaletare nr. 5315/1634381/18.07.2018 prin care s-a
solicitat i completarea documentaţiei), s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G. M.B. 304/2009,
avizăm;

Toaletare:
Str. Episcopiei nr. 9, curte restaurant La Mama:

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25-40 cm, H 12-14 m - Reducerea cu 1/4 a
voiumuiui coronamenteior de mari dimensiuni, cu aplicarea Jucrărilor de echüibrare în
vederea ehminărü riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramuriior ia condiţii meteo nefavorabfle
şi ehminarea ramuriior uscate, degajarea cabiuriior eiectrice
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Str. Episcopiei nr. 9, curte restaurant La Mama:

- 1 ex. trunchi Acer negundo (artar american) O 30 cm, H 3 m, uscat 1 00%
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 50 cm, H 12 m, cu scorbură Ia bază, trunchi

despicat, prezintă ciuperci saprofite
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 30 cm, H 12 m, cu scorbură Ia zona de insertie, cilindrul central

putred
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenu)ui, evacuându

se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

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

Bď flena Eusabeta nr. 47, cod paşt O&XH 3. sector 5, Bucure. Riănia
TeI: 021.3055500
htlpl/www.pmb.ro



- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa, în regim de urgenţă,

pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprieta -uI Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, cu păstrarea distanţei reglementare faţă

de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 -

primăvara anului 2020, conform angajamentului de plantare.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.

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

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

art, 4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privinđ protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex. arbori
Defrişare — 3 ex, din care unuI uscat 100% i 2 ex. în declin biologic

Şef Servîciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

1
Întocmit,

Expert Florentina / 4 ex./1 1.03.2019

12. MAR. 2QI9

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpi/www.pmb.rohnstituţiiipńmarîaidirectü/direcHa mediu/avize arboń in consu!tare/avize arboń in consultare.php), pe dala,,,

Bd. Reýna Esabeta nr. 47. cod poşlal 05C013, seclor 5, Bucureşü, România

ŢeI: 021.30555.00
httpi/www.pmb.m



PMĂRIA MUNIOULUI BUWRE rąg!p29J?ą
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1646/1715127/ 18 MAR. 2 012 CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA ĐOMENIULUI PUBLJC SECTOR 1

B-dzil Poligmjřei nr.4, Sector 1, B,,ciiresti
Spre ştiintă.
Doamna -

Str. sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1715127/04.03.2019
i ta Direcţia de Mediu cu nr.L646/05.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat în drepwt imobilului nr. 2A din str. Poiana Codrului,
sector 1, Ia veriĺkarea efectua(ă pe teren, s-a inventariat urmăţorut material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Ali,zia,nent síradal, în dreprul imobilulzý nr.2A, din sír. Poiana Codruhd

-1 ex. Tilia sp.(tei) 060 cm, h 16m, uor înclinat spre carosabit- reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentu]ui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiate sau accidente prin frăngerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice
nefavorabile, etiminare ramuri uscate i degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizaţă se va executa prin grija administratorului legal aI terenului respectiv A.D.P.
sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58 ‚021/319.32.53, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afeciat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte), evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărń construcţiilor din jur

Precizăm că administratorul legal al terenului pe care se află arborele este răspunzător de
supravegherea execuţiei tucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunitor,
respeciarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simona-Mari a P

Sef Serviciu Avize
Daniela VOI

i Acorduri,
NESCU

Întocmít
Expert VasUica PLESU

Rcd P. 15 cx. — 08.032019 pwzentul aviz a íost poslai pe site-ul PMB ‘W 204hitp://www.pmh.měinstiiuciilpńniań&direcűildireclia rnediWai,e arboń ín consultawżavizc aWoń in consiiUare.php. pe đata de

Bd. Regna Etsäwta nr. 47, cod poşt& 050013, sector 5, Buctneşü. florMnia
TeI: 021.305.55.00
httpi/www.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11 onania2l9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

(

Nr.668, 1648/1703791, 1714970! 19. MAR 2019

CĂTRE
S.C. COMPUTERLAND ROMÂNIA S.R.L

‚Str, Fabrica de G]ucoză nr. 15, Sector 2, Bucureti

(st; Fabrica de cărănýdă nr. 3, sector 1)

Spre ştiinţă
D-Iui
email:

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr1703791/31.O1.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr.668/O1 .02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru defriarea vegetatiei spontane şi a arborilor rupţi i a celor atlaţi în declin biologic
situaţi pe terenul din str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sector 1, teren aflat in proprietatea S.C.
COMPUTERLAND ROMANIA S.R.L conform Contractului de vânzare —cumpărare cu
Incheiere de Autentificare nr 1393 din 26.09.2018, cu completarea înregistrată Ia PMB cu
nr. 1714970/04.03.2019 I Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1648 i05.03.2019, vă comunicăm
următoarele:

-urmare a verificărilor efectuate în teren, in data de 06.03.2019, s-a constatat că
terenul din strada Fabrica de Cărămidă nr. 3, sector 1 nu este împrejmuit iar
vegetaţia spontană existentă pe teren este dezvoltată excesiv i inventarierea
materialului dendrologic existent pe proprietate nu se poate realiza din cauza
vegetaţiei spontane compuse din arbori de mici dimensiuni ce nu depăesc
diametrul de 6 cm aparţinând speciilor gleditsia, acer, ulmus, rosa, prunus.
-potńvit prevederilor HCGMB nr. 121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurarea
îngrădirii, salubrizării i igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucuresti
modificată ş completată cu HCGMB nr. 189/28.06.2013 “Persoanele fizice .şi
juridice deţinătoare de terenuri, au obligaţia să asigure îngrădirea, salubrizarea
i igienizarea terenurilor aflate în proprietatea Ior."
- ca urmare a celor menţionate mai sus, ca etapă premergătoare inventarierii

mateńalului dendrologic situat pe proprietate, în vederea emiterii avizului de specialitate,
avizăm:

- igienizarea terenului din str, Fabrica de Cărămidă nr. 3, sector 1, Iucrare care
constă în eliminarea vegetaţiei răsărită spontan aparţinând diferitelor specii
(gleditsia, acer, ulmus, rosa, prunus) cu diametrul 3-6cm, Iucrări care se vor executa în
prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu.

După efectuarea acestor Iucrări de igienizare a terenului I îngrădirea terenului,
vă rugăm să desemnaţi o persoană (nume/prenume/nr. de teleĺon Ia care să poată fi

Bd. Rena Elisabera nr. 47. cod poştai C513. seđor5, Bucureş, Ron'ân
T&:021.305.55.OQ
hHp://w*.pmbm



contactată) care să însoţească inspectorul Direcţiei de Mediu Ia vizita în teren pentru

inventarierea arborilor aflaţi în declin biologic, situaţi pe terenul din str, Fabrica de

Cărămidă nr. 3, sector 1.
Menţionăm că în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti -

Anexa 3 pentru obţinerea avizuiui de dezafectarea materialuiui dendrologic în vederea

realizării unei construcţii este necesar să depuneţi Ia Registratura PMB cu sediul în b-dul

Regina Elisabeta nr. 42, următoarele acte:
• cerere tip
• certificat de urbanism cu planurile anexe vizate spre neschimbare plan topografic

scara 1 :500/1 :2000;
• certificat de atestare fiscaiăl extras de carte funciarä, actuaiizat ia zi (nu mai

vechi de 30 de zile)
• acord emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti;
• planul topografic scara 1 : 500, cu proiecţia construcţiei Ia sol pe care să fie

marcaţi arborfl pentru care solicitaţi defriarea.
• plan de amenajare spaţiu verde aferent construcţiei conform prevederilor

reguiamentuiui de urbanismlautorită ţii de mediu;
• aviz de urbanism la PUZ/ PUD;
• planurile PUZ/ PUD vizate spre neschimbare, dacă este cazul;
• HCGMB/HCLS 1 pentru aprobare PUZ/ PUD, dacă este cazul;
• aviz Comisia Tehnică de Circulaţü-PMB cu planurile anexă vizate spre

neschimbare;
• aviz Brigada de Poiiţie Rutieră cu planurile anexă vizate spre neschimbare;

! memoriu tehnic.
In baza prezentei nu se pot executa Iucrări de toaletare/defrisare arbori cu

diametrul trunchiurilor mai mare de 7cm.
Prezentul aviz este valabil 2 ani de Ia data emiterii si este conditionat de

efectuarea Iucrărilor de igienizare în prezenta unui reprezentant aI Directiei de Mediu,

în acest sens având obligatia de a anunta începerea iucrăriior cu 5 zile înainte1 ia

telefon 021/305.55.00 interior 4162.
lgienizare —eliminare vegetaţie spontană cu diametrul 3-6cm.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si riana POPA

d J
*

ef Serviciu Avize i Acorduri,

\! Dautela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞUÇĆtJ\,

Rt'd: VP/5 cr./12.03.20J') prezetttul aviza rosr potsa pe site-ul PN!B
- 3 fl

htin:Ů/ww .pmh.rniinstituţ.tţnvjrnańa/đirçttjJJiwcria nwdiu/avize arhoń n cnniul,zirdavi,e artw,ri n ennsuttare.pttp pe data d t,.

Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod pnştal 0513. seclor 5, Bucureşü, Románia

TeI: 02 l .305.55.00
hUpJ/www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pflçpQi'.u
DIAECŢIA DE MEDIU

CĂTRE
Ministerul Apărării Naţionale —Unitatea Militară —

Str. Institutul Militar rir. 3-5, sector 1, Bucuresti
Institutul Naţional de Cercetare —Dezvoltare —Militară „Cantacuzino"

(os. Gheorghe Ionescu Siseti nr. 14A, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1706913/08.02.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 946/11.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
arborii situati în incinta Staţiunii Băneasa a I.N.C.D.M.M. Cantacuzino din B-dul Gheorghe
Ionescu Sisesti nr. 14 A, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.03.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitaie cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Incintă Staţiunea Băneasa JNCDMM Canracuzino:

- 6 ex. Populus sp. (plop) ® 80-l4Ocm, h 14-16 m situaîe astfel I ex. în grădină
lângă gard spre asea, 2 ex. dreapta- stânga acces, 1 ex. lângă baseulă pe par ea stângă, 1
ex. lângă centrala ţennică, 1 er lângă grajd 5 vi 6 - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitärii produceńi de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteorologice
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

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

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

Inainte de începerea lucrăňlor aveţi obligaţia de a marca corespunzător zona unde
se execută lucrările, în vederea evitării producerii unor accidente cu urmări nedorite.

Nr. 946/1/ 1706913/

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod pcştal 054)313, sedor5, Bucureşt România
ŢeI: 021.305.55.00
hUpJ/www.pmb.ro



Totodată, vă facem cunoscut că la data verificădi în teren, lângă staţia de decantare

ape reziduale, a fost identificat 1 ex. arbore aparţinând speciei foioase, în declin biologic

avansat care prezenta scorbură profundă la bază, lipsă cilindru central i era înclinat către

staţia de decantare, în pericol de prăbuire Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai,
putând provoca accidente sau daune materiale, fiind necesară defriarea urgentă a acestuia.

Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, pentru emiterea avizului de specialitate
privind defriarea exemplarului este necesar să:

- delegaţi o persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu
sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, în ziua de

lucru cu publicul marţi între orele 9-13
- să prezinte o împuternicire din partea instituţiei i o copie a actului de identitate;
- un act care să dovedească deţinerea proprietăţii din os. Gheorghe lonescu iseti nr.

14 A de către M.A.N. —U.M. ( (pentru Unităţile Militare posibil există Hotărâri de

Guvern)
- întrucât, la verificarea în teren, nu a fost permisă fotografierea arborelui cu probleme,

vă rugăm să prezentaţi i foiografü concludente din care să se poată observa atât silueta
arborelui per ansmblu, precum i detalii cu scorbura de la baza coletului

- pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborelui ce urmează a se aviza pentru defriare, aveţi obligaţia asigurării
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Xcm
i înălţine corespnnzătoare în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent Unităţii Militare cu
sediul în Sos, Gheorghe Ionescu iseti nr. 14 A. Această oNigaţie se concretizează prin
semnarea unui Angajament de plantare.

Pentru relaţä suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon, 021/305.55.00, in.

4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47,
mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterű.
Toaletare — 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar'ana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

2
0fl9

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

15. MM 2019
Red: VPĺ4 ex.115.03.2019 prezentut awiz a fost postat pe sile-uI PMB

• pe data de

Sd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050313, sodor 5, Bucureştt, România

Tet: 021.305.55.00
http:/Nnsnv.pmb.ro



PRIMĂRIA MUMCIPIULUI BUCUREŞ11 romcnio2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.979/17076281

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
-Domnul
Str. ir. sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS 1 nr.1365/07.02.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1707628/11.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 979/12.02.2019, prin care ne transmite
spre souţionare cererea domnuui care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în trotuar, în capătul străzii, Intrarea
Maior Alexandru Câmpeanu sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
06.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuL Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniul public, trotuar, Iipit de gardul imobilului nr. 6, str Intrarea Maior Alexandru
Câmpeanu

- lex. Ailanthus altissima( fals oţetar) O BOcm, h 14m, reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu apľcarea Iucrăńlor de echflibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea si prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborele, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul bioIogc aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte), evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteňorării constwcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului pe care se află arborele este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în
zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

Bd. Regina Elisateta nr, 47, cod poştal 050013, sedors, Bucursşli. flomá&a
Tel: 021.305.55.00
hhpi/www.pmb.m



1 Iaîn caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

pct, B din Anexa nr.

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞUt&9

afl

o

POPA

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

Director Executiv,
&

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Rcd PV./5 c't — 13.03.2019 pruzcniul aviza fost poslat pcsiw-ul FNIB
htwilwn.nmb.mľmsüwtiUorimańWdiręctii/dimctia mcdiuiavize aibod in consulur/avizę arbod in cnnsulrmt.php. pe daia de

Bd. Rena Elisabeta nr. 47. cod pcştal 05t013, sector 5, Bucureşb. Románia

TeI:021.305.5500
hup:liwww.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl fo[npnja29J9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1 MAR. 20ĺ9

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari bloc 44B
B-dul Ion Mihalache nr. 96, sector 1, Bucureti
-Asociaţia de Proprietari bloc 44A
B-dui Ion Mihalache nr. 98, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS 1 nr. 1495/07.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1707958/12.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1027/13.02.2019, prin care ne transmite
solicitarea Asociaţiei de Proprietari bioc 44B din B-dul Ion Mihalache nr. 96, care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore înclinat situat în
spaţiul aferent blocului 44A2, sc.2, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.03.2019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc 44A, B-dul Ion Mihalache nr 98 ( Iângă blocul 44B din B-dul Ion

— Mihalache nr 96)
- lex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h12 m, înclinat spre trotuar ş carosabil, dezrădăcinat

în partea opusă înclinărU, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile ş
producerii de accidente sau daune materiale.

Lucrările avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1, nr.
de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur I a reţelelor aeriene, astfel
defriarea I scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrisare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot
de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare în
funcţie de specie, în perioada optimă de plantare primăvara, toamna anului 2019, în
spaţiul verde aferent blocului 44A I în alte zone deficitare de pe raza sectorului.

Nr.1 027117079581

Bd. Rsgina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, scctor 5, Bucureştŕ, România

TeI: 021.30555.00
hflpiěwww,pmb.m



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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex.arbore dezrădăcinat aflat în pericol de prăbuire

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOJNESCU

Întocmit
Exped Vasilica PLESU

Red PV. / 6 ex. — 12.032019 prtzenlul aviz a fost poslal pc sitc-ul PMB
http://wwwpmhm/jnçtjţuţii/pńmai-ia/diwçlii/directia rnediujavi,e arhoň in consulla&avizo arboń in consuliare.phn. pe daia dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 r9mgQç9J2ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

19, {ĄR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul
Str m bI ‚ sc. ap. sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.1505/11.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1708689/13.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1072/14.02.2019, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare sesizarea domnului de emitere a avizului de
specialitate asupra unui arbore situat în parcarea de reedinţă din Str. Pajurei nr.16, sector
1, Iângă Iocul de parcare nr. 23, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.03.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Parcarea de reedinţă str.Pajurei nr. 16, bJ. A5, Iängă Iocul de parcare nr23

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h 8 m, în declin biologic, prezintă scorbură Ia bază,
înclinat către Iocul de parcare nr.23, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo
nefavorabile i nu numai I producerii de pagube materiale sau accidente.
Spaţiu verde Iângă bíocul nr.22, str.Presei nr. 7 (în proximitatea Iocului de joacă pentru
coph)

-1 ex. Salix sp.(salcie) O 6Ocm, h 12 m, în declin biologic, prezintă scorbură Ia bază,
radăcini Ia suprafaţă, înclinat, dezrădăcinat în partea opusă înclinării, existând pericolul
prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile ş nu numai ş producerii de pagube materiale sau
accidente.

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel
defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite I crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor aflaţi în declin biologic,
avizaţi pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l2ex.
arbori tineri cu balot de pămănt, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare primăvara, toamna

Nr.1 072/1708689/
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anului 2019, în alveola rămasă liberă în urma defriărU i în spaţiul verde unde a avut loc
defriarea precum i în alte zone deficitare de pe raza sectorului.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare- 2ex. aflate în declin biologic

Director Executiv,
Simona-Mari na POPA

‘5HIRZc,g

)

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLESU

Red pV. fl ex. — 12.03.2019 prezeniul aviza fnstpostai pc sile-uI PMB
htrn:/ţwww.p(Ijhrojin%tiIuţjj/ndrnańwdirtcţij/dipc(ja mediuiavi,c arbnd in consulnrdavi,e arboń in cnnçuliaw.php. pc daia dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

19. MAR. 7019

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

8-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari
B-dul Luptătorilor nr.22, sector 1, Bucureti
-Domnul -

Referitor Ia adresa Asociaţiei de Proprietari din B-dul Luptătorilor nr.22, sector 1
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1709043/14.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1105/15.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi
în faţa blocului, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11 .03.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aĺiniament stradal în dreptul imobilului nr.22 din b-dul Luptă torflor

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 8Ocm, h 10 m, în declin biologic, prezintă scorburi Ia bază,
rădăcini Ia suprafată, înclinat i dezrădăcinat în partea opusa înclinării, atac de boli i
dăunători existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai i
producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea i
scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu
urmări nedorite I crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare primăvara, toamna
anului 2019, în vederea completării aliniamentului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucuresti, în alveola rămasă Iiberă în urma defrisării i în alte
spaţii deficitare de pe raza sectorului.

Nr.1 105/1709043!
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

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

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

15 ÁtiR ?Cţ

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Director Executiv.
Simo' a POPA

Tntocmit
Expert Vasilicâ PLEŞU

Ređ PV. / 6 e. — 12.03.2019 pwzeniul aviz a fosI poslal pc sile-uI PMB
http://www.nrnh.m/instiiuńi/pńmańWdiwctii/directia nwdiu/avize arboń in consullam/avize arboń in consuIian.php, pe dala de

d. Ragina Elisabeta nr 47. cad paştal 05l 3. sectar 5. Ducumşti. Ramánia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

19, t'tĎR. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari
Str Lt. Radu BeIIer nr. 25, sector 1, Bucuresti
-Domnul -

Referitor ia adresa Asociaţiei de Proprietari din str. Lt. Radu BeIIer nr.25, sector 1
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1709033/14.022019 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.1 110/15.02.2019, prin care soflcită emiterea avizului de specialitate pontru arborfl situaţi
în faţa blocului, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.03.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţiior, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea si întreţinerea aiveoielor stradaie din cadrui plantaţfllor de aliniament din
Municipiul Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradai în dreptul imobflului nr.25, stânga acces, str. Radu BeĺIer

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) O l2Ocm, h 16m, usor încflnat spre carosabil, reducerea
cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echiübrare în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate.
Defrişare si scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniament stradal în dreptul imobiluĺui nr.25, dreapta acces, str. Radu BeIIer

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 4Ocm, h 10 m, în declin biologic, prezintă scorbură profundă Ia
inserţia arpanteIor i pe arpante, existänd pericolui prăbuirii Ia condiţii meteo
nefavorabile i nu numai si producerh de pagube materiaie sau accidente.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de teiefon
021/319.32.58 ‚021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces7 Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur si a reţelelor aeriene, astfel

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

Nr.1 11012/1709033/
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- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinta trunchiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, primăvara anului
2019, toamna anului 2019, în vederea completărU aliniamentului, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, în alveola rămasă liberă în
urma defriării i în alte spaţii deficitare de pe raza sectorului.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ad.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Director Executiv,
Simona.Mayięna POPA

ĺ4 ‘lÝ'ď

(( ‘ çĄ]J —

Ii Ç',4Ę

ef Serviciu Avize ş Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red PV. /6 ex. — J 2,03.2019 pnzentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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I
PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ül9.eu
kJ.tLifl.I

‘iPJÇ.

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1

B-dul Pohgrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Dom nu I
Str. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.2092/13.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1709639/15.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1145/18.02.2019, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare sesizarea domnului de emitere a avizului de
defriare pentru un arbore situat în aliniamentul đin str. Iani Buzoiani nr.17, sector 1, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 11.03.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti Bucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rädăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniament stradal în dreptul imobflului nr 17, str.Iani Buzoiani

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, h 1O m, înclinat de Ia jumătatea trunchiului spre
carasabil, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai ş
producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1, nr.

de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel
defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite I crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

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

cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare

în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare primăvara, toamna anului 2019, în
vederea completărh aliniamentului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea ş intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti, în alveola rămasă Iiberă în urma defriării i în alte spaţii deficitare de
pe raza sectorului.

Nr.1 145/1709639!
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare- lex. aflat în pericol de prăbuire

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

31ó

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUţt
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 [o[p,qnq%9)9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1370/17125341
9 MAR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-FEPER BUCUREŞTI
B-dul Dimitrie Pompei nr.8, Clădire Feper, et 2, Sector 2, Bucuresti
-Domnul

Referitor Ia adresa FEPER BUCURESTI, prin domnul inregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1712534/22.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr1370/25.02.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în preicol
de prăbusire, situat pe domeniul public pe str. Ivan Sergheevici Turgheniev nr.20, sector 1,
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.03.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti si H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti,
aviză m:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolelor:
Aliniament stradaĺ În dreptul imobUului nr.20, str. Ivan Sergheevici Turgheniev

-1 ex Quercus robur (stejar) O BOcm, h 10 m, în declin biologic, prezintă scorburi Ia
colet, Iipsă cilindru central i ciuperci saprofite, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo
nefavorabile ş producerii de pagube materiale sau accidente.
Aliniament stradaĺ În dreptul imobflului nr.20 din str Ivan Sergheevici Turgheniev x
sżr.NżkoIai Gogol

-1 ex Quercus robur (stejar) O 8Ocm, h 10 m, în declin biologic, prezintă scorburi Ia
colet, Iipsă cilindru central şÍ ciuperci saprofite, existând pericolul prăbuidi la condiţii meteo
nefavorabile si producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1, nr.
de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, astfel
defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite si crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor doi arbori aflaţi
în declin biologic avizab pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304J2009, aveţi obligaţia
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plantării a l2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de
20-28cm ęi înălţime corespunzătoare în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare primăvara, toamna anului 2019, în vederea completărfl aliniamentului, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureti, în alveolele
rămase Iibere în urma defriării i în alte spaţii deficitare de pe raza sectorului.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU i este valabil,
dacă este cazul, însoţit de avizul Ministerului CulturU, pentru arborU situaţi în Zone Protejate
de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare- 2ex. aflate în declin biologic

Director Execut[v
7'\4tClP

Simona-M $Ína Í5QIA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Ą

Tntocm it
Expert Vasilica PLEŞU

15. MAR 201Ş

Red P.V. /Sex. — 1203.2019 prezentul aviz a fosl pnstat pe sile-ul PMB
htţyl/www.omb.roiinslitutiilpńmad&directii/diwciia medi&avize arboń in consul(arelavize arbod in consullare.php, pe dala de
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Nr.1780/1716461/
•2

CĂTRĘ
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul de Planificare, Proiectare i Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr. 2777/05.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1716461/
07.03.2019 i ia Direcţia de Mediu cu nr.1780/08.03.2019, prin care soiicitaţi emiterea
avizului de specialitate, în regim de urgenţă, pentru 1 ex. Tilia sp. (tei) situat în aflniamentul
stradai Lascăr Catargiu ( sens Piaţa Romană -Piaţa Victoriei, Iateral cu Secţia de Poliţe),
înciinat cu aproximativ 60° spre carosabil, care prezintă pericol de prăbuire, arbore
inventariat pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i ilustrat în fotogratia
anexată solicitării, vă comunică.:

-în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaiiIor verzi din intravilanul Iocafltăţilor cu modificările şi compietările
ultedoare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti ş HCSMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiui Bucureşti, avizăm
executarea IucrărU de defrisare a 1 ex. Tilia sp. (tei), ) O 60m h 12m, care face obiectul
prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţUior necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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, în
compensarea arborelui avizat pentru defrisare, aveţi obiigaţia plantării a 6 arbori tineri,
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28 cm i înălţime
corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie, în prima perioadă optimă (primăvara
sau toamna 2019) următoare defrişării, în vederea completărU aliniamentului, respectând
prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea aiveolelor stradale din
cadrui plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finaflzarea Iucrăriior de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apflca sancţiuni
conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii

- informarea cetăţenilor cu privire ia arborii avizaţi pentru defriare, prin pubflcarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratoruiui Iegal al spaţiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrisare, cu
precizarea datei calendaristice i a inteivalului 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 sector1 in funcţie de posibilităţile informatice i de
decizia fiecărei instituţü.

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 speciaiitate, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriu( Municipiului Bucureti,
precum ş art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea ş întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde
se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor lstorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defriare — lex.arbore aflat în pericol de prăbuire

Director Executiv,
SimoşM*pa POPA

ĺő ĐjRjJ AT

ef Serviciu Avize ş Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit

15. MAR 201Q Expert Vasilica PLEŞUťI

Rtd P.V, /-l e. — 13.03.2019 pr-ezeniul aviz a fost postat pe siteuI PNIB
hnniĺwww.nmb.mIins6wüVn.imwiaIdirctWdirectia mediidavize aiboń in consuliaxeiavize
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CĂTRE,
DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ I PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

B-dul MareaI AI. Averescu nr.17 ‚ sector 1,Bucureęti

Spre ştiinţă
CENTRUL MPRRN SF. MINA
Str. Minervei nr. 31A, sectorl, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 38/14.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1711518/20.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1275/21.02.2019, prin care solcitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
Centrului MPRRN SF. MINA din str. Minewei nr. 31A, sector 1, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 11.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaietare:
Curte Centrul MPRRN Sf. Mina —Str. Minervei nr.31A:

-3 ex. Populus sp.(polp)O 30-40 cm, h12 m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

-1 ex. Aesculus hippocastanum ( castan) OBOcm, h 14 m- reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echiIibrare i eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabiIe.

-3 ex. Tilia sp.(tei) 060-BOcm, h 10-12 m- reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor
cu aplicarea Iucrărilor de echiiibrare i eliminarea ramudlor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube matehale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI terenului
pe care se află arboreie, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din jur şi a
reţeielor aeriene.

Conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Nr. 1275/1711518/
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuluí şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare — 7ex.

Director Executiv,

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU ţ€i

1RMÂRÎ

Si POPA

Red P.V, i 5 ex. — 15012019 pwzenlul aviz a k posIaI pe sile-uI PNIB
hnp:/iwww.pnih.roJiniiiuti,/p,irnaria/dircciii/direcria mediulavize nrbnri in coni,IiareJavize ajbod in cnnuIlarephp. pe đata de
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucure.şti

Urmare a verificărilor efectuate pe teren, în data de 11.03.2019, pe str. Minervei,
sector 1, Ia Centrul MPRRN Sf. Mina, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate ou Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intraviianul Iocaiităţilor, cu modificările i completările uiterioare i H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
Sucureşti i H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradaie
din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, în dreptul Centrului MPRRN SF. M1NA, vis-â-vis de nr. 38

-1 ex. Acer sp. (artar) O 6Ocm, h 14 m, înclinat către centrul MPRRN sf. Mina -

reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniament stradal, stânga acces Centrul MPRRN SF. MINA

-1 ex. Acer sp. (artar) O BOcm, h 10 m, în declin biologic, prezintă rădăcini Ia
suprafaţă, scorbură pe trunchi, înclinat spre carosabil, uor dezrădăcinat în partea opusă
încIinării, atac de boli i dăunători existând pericoIul prăbuirii Ia condiţii meteorologice
nefavorabile i nu numai i producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1, nr.
de telefon 021/319.32.58 ‚021/319.32.53, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel:

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

- defrisarea i scoaterea rădăcinilor arboreIui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedodte i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendroiogic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrisare, conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm ‚ măsurată Ia lm

Nr.12751111 711518!
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de Ia bază ęi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie
de specie, În perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, în
vederea completării aliniamentului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea i Întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucuresti, în alveola rămasă liberă în urma defri$rii ş în alte spaţii deficitare de
pe raza sectorului.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare-1 ex. aflat in declin biologic
Toaletare —1 ex.

Director Executiv,
Simona- ariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Exped Vasilica PLEŞUţĄ

Hk

Red P.V. 14 ex. — 15.03,2019 pwzenlul aviz a fnsl pnslal pe siIe-uI PMB
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CĂ TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

B-dul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.3580/05.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1716431/07.03.2019 i ia Direcţia de Mediu cu nr.1790/08.08.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
100%, situaţi în aliniamentul str. Virgil Plesoianu nr. 84, str GaIa Gaiaction nr 49, b-dul
Primăverü nr 17, str. Jean Monet nr. 17, str. Radu BeIIer nr. 37, sector 1, arbodi inventariaţi
pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. şi specificaţi în tabelul nr112019 ‚cu
fotografiile aferente, vă comunicăm urmatoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiřicările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm executarea lucrării de defrişare şi scoaterea radăcinilor
a celor 5 exemplare arbori care fac obiectul prezentei cereri.

-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija administratorului
legal al terenului pe care se află arborfl, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu błoca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor
sau reţeleIor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea de evenimente cu urmări
nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

-pentru refacerea fondului vegetal prin defrişarea celor 5 arbori uscaţi, potrivit
H.C.G.M.B. nr 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are obligaţia plantărü a 5 ex.
arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia
înălţimea de Ia lm de Ia bază i inălţimea exemplawlui corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în aliniamentul din str. Virgil Plesoianu nr. 84, str. GaIa Galactoin nr. 49,
b-dul Primăverii nr 17, str. Jean Monnet nr.2, str. Radu BeIIer nr. 37, zona de unde se
defriază, în perioada optimă de plantare din primăvara sau toamna anului 2019.

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

- in situaţia în care se defrişează arbori din alveolele aliniamentelor stradale,
plantarea se va face respectănd prevederile H.C.G.M.B nr 114/30.06.2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti.

Nr.1790/17i64311
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- precizăm că, pentru arborü sus menţionaţi, amplasaţi în zone protejate este necesar

să soflcitaţi avizul/punctul de vedere aI Ministerului Culturii, înaintea executării Iucrărü de

defńşare;
- înainte de materializarea în teren a Iucrarilor avizate, vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor

verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu

precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar in care acestea se vor executa, ţinăndu

se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector;
Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din

teren, va fl considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art.4, Iit.b. din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl i este valabil însoţit

de avizul emis de Ministerul Cutturii, conform Legii nr.422/2001 privind protejarea

Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în

zonele protejate.
Defrişare — 5 ex. uscatelOO%.

Director Ę&éWy,
Simona e naROPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU
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Expert Vasilica PLESU
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.753, 1232, 2079 I 1705127,1710704,1719382/

Str.
Dom nul

CĂTRE

nr. bI. ap.

26. MAR 2019

Sector 1, Bucuresti

Aeferitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.1705127/04.02.2019,
1710704/19.022019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 753/05.02.2019, 1232/20.02.2019, prin
care solicitati emiterea avizului de specialitate de defriare a unui arbore situat în curtea
imobilului nr.30 din str. Ion Slătineanu, sector 1, imobil proprietatea dvs., conform Actului de
de Padaj Voluntar cu Incheiere de Autentificare cu completarea
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1719382J18.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.2079/19.03.2019 i având în vedere următoarele

-constatăre rezultate în urma veriticării efectuate în teren1 în data de 11.02.2019
-analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului —

CGMB din 25.02.2019 i a rezoluţiei acesteia,
în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe terśtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr 30, str. Ion Slătineanu:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 14m, lipit de gardul imobilului, existând pericolul
prăbuirii ş producerii de accidente Ia condiţii meteorologice nefavorabile, specia populus
având Iemnul de esenţă moale.

Lucrarea de defrisare avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului,
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţfllor din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU a 6 ex. arbori cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia
bază şi înălţimea exemplarelor corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
perioada optimă, primăvara - toamna anului 2019, în aliniamentul din str. Doamna Stanca,
conform Protocolului de Plantare nr. 2820/14.03.2019, încheiat cu ADPS 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Bd. Pegina Elisabeta nr 47. poştal O5l3. sodor 5, DucuísşU, RGDân
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verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor apUca sancţiuni

conf. art.4 din acelaşí act normatív.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Đefrişare — 1 ex.

Director Executiv,

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

.&olai'

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU$%AŻN

Red: VP. /5 ex. — 20,03.2019 prezenrul aviz a fosrpostat pe siţe-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 opnţa2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.872, 1380,1775/1706684,1712395, 1716366/ 26. 2019

CĂTR E,
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

Intrarea Teodor Iliescu nr.1 sector 1 ‚Bucuresti

Spre ştiinţă
-Doamna ađministrator L

-

-Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligraf iei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS 1 nr. 2002/20.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1712395/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1380/25.02.20192019 i Ia adresa dvs.
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1706684/07.022019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
872/08.02.2019, cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr. .1716366/07.03.21019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1775/08.03.2019, prin care se solcită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra ârborilor situaţi în curtea imobilului nr. 1 din Intrarea
Av. Teodor Iliescu, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.03.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Curte imobil nr. 1, Intrarea Av. Teodor Iliescu, dreapta acces
-1 ex. Juglans sp.(nuc)O 60 cm, h12 m, înclinat uor spre carosabil -reducerea cu 1/3

din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI terenului
pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frânte).

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

Bi Rena Dsabeta nr 47, cod (aI O513, sedDr 5, Bucureş. Român
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

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

Director Executiv,
SimonąMariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

ç

2 l MÄR 2019

Tntocmit
Expert Vasilica PLESU

Red PV. S ex. — 20. 032019 pnzentuI avizafost pnstat site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonia2Olą.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

26. MÁR Îď19

CĂTRE,
S.C. „Atelierele CFR Griviţa" S.A.

Calea Griviţei nr.359, Sector 1, Bucuresti
Spre tiinţă:
-S.C. „Medlife" S.A.
Caiea Griviţei nr.365, Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa domnului în calitate de administrator Ia S.C. „Medlife"
S.A., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1706920/08.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.947/1 1.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în Calea Griviţei nr.359, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 19.02.2019 respectiv 13.032019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiĺ nr.359 din Calea Griviţei, Iateral dreapta clădire birouri

-2 ex. Acer spjarţar) O 35-40 cm, h 11-12 m, înclinaţi spre carosabil — reducerea cu
1/3 din înălţimea coronamentuiui cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ‚ degajare cabIuri.

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35-45 cm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea evitărU producerii de pagube
materiale sau accidente prin frängerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri frânte i uscate.

-2 ex. Tilia sp.(tei) O 40-45 cm, h 12-13 m, reducerea cu maxim 1,5 - 2m din
Iungimea ramurilor orientate spre alee, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri
Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate,

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35 cm, h 16 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-9 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 60-80 cm, h 14-16 m, reducerea cu
maxim 1,5 - 2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcare/trotuar, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

-2 ex. Tilia sp.(tei) O 50-60 cm, h 16 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuidgmuri Ia condiţii meteo

Nr. 947/1706920/

Bd. Rena Elisabeta nr. 47, cad poşt& 050013. sednr 5, Bucure. România
rei 021.3055500
hup:flwww.pmb.ro

a:.- :\
; dn _%J

\‘ ť



nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
- 1 ex. Fraxinius sp.( frasin) O 3Ocm, h 13m, eliminare ramură frântă din coronament

i reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea evitărU producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea i prăbuirea

de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate (zonă parcare).

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 45 cm, h 14 m, înclinat spre parcare,

reducerea cu 1/3 din inălţimea coronamentului cu aplicarea iucrărilor de echiiibrare în

vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea

de ramuri ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate i degajare cabluri.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45cm, h 17 m, eliminare ramuri frânte din coronament i

reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea I prăbuirea

de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

-8 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 40-60 cm, h 14-16 m, reducerea cu 1/4

din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării

producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea I prăbuirea de ramuri Ia

condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Acer sp.(arţar) o so cm, h 18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor

uscate în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri.
-7 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 60-90 cm, h 16-20 m, reducerea cu 1/3

din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la

condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
-3 ex. Tilia sp.(tei) O 35-45 cm, h 16 m, înclinaţi spre alee, reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărfl producerii

de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo

nefavorabile ş eflminare ramuri uscate.
-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 80-100 cm, h 16-18 m, reducerea cu 1/4

din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărU

producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia

condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate (zona parcare medici).

-1 ex. Abies alba (brad) O 40 cm, h 16 m, degamisit, reducerea cu maxim 1 m a

ramurilor orientate spre clădire, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărfl

producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia

condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 100 cm1 h 16 m, început de scorbură Ia 1 m de colet, reducerea

cu 1/3 din înăIţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea evitărfl

producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia

condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 50 cm, h 15-16 m, reducerea cu 1/4 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerfl

de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo

nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.
-1 ex Pinus nigra (pin) O 35 cm, h 14 m, degamisit, etajele inferioare uscate,

eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerü de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-2 ex. Tilia sp.(tei) O 50-60 cm, h 14-16 m, ramuri dezvoltate pe acoperiul clădirii, un

exememplar prezintă scorbură Ia inserţia unei arpante, reducerea cu 1/2 din inălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echiflbrare în vederea evitărfl producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şk prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo

84 Regna Elisabeta nr. 47, cod poşlal 0513. sector 5, Bucureşli, Romănia
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nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
-1 ex. Juglans sp.(nuc) e 80 cm, h 12 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile I eliminare ramuri uscate.

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 50 cm, h 14-16 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea I prăbuirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-2 ex. Acer sp.(arţar) bitulpinale i multitulpinale O 25-30 cm, h 12-14 m, înclinate
spre carosabil, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-3 ex. Morus sp. (dud) O 30-40 cm, Fi 12 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile ş eliminare ramuri uscate

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 80-90 cm, h 14-18 m, reducerea cu 1/4
din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile I eliminare ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se atlă arborii, evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Totodată, vă facem cunoscut că Ia data verificărfl în teren, au fost identificaţi un nr.
de 3ex. arbori uscaţi 1 00% I 8 ex. arbori în declin biologic care prezentau scorburi
profunde Ia bază, Iipsă cilindru central, în pericol de prăbuire Ia condiţii meteorologice
nefavorabile i nu numai, putând provoca accidente sau daune materiale, fiind necesară
defriarea urgeniă a acestuia.

Astfel pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor uscaţi i atlaţi în declin biologic ce urmează a se aviza pentru
defriare, aveţi obligaţia obligaţia plantării a 51 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de m de Ia bază ęi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în prima
perioadă optimă de plantare de la obţinerea avizului.

In acest scop veţi prezenta un Protocol de plantare incheiat cu A.D.P, Sector l, b-dul
Poligrafiei nr.4, în care se vor menţiona, amplasamentul, perioada de execuţie, numărul şi
speciile propuse ce urmează să fie plantate, precum şi condiţiile de întreţinere a materialului
dendrologic, cf. prevederilor art. 9 din Anexa 1 la HCGMB 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Bd. Rena Elişabela nr 47. ştaI O513. sedar5, Buajre$b, R'nănia
Tel: 021.30555.00
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Pentru relaţü sup(imentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/305.55.00,

int. 4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47,

mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 aní de a data emiterii.
Toaletare — 63 ex.

Director Executiv,

Simo - ariana POPA
M

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VO7JESCU

Întocmit
Exped Vasilica PLEŞU

2 l MAR 2019

Red: V.P/4 exJl5.03.2019 prezentul aviz a lost poslat pe sde-uI PMB
• pe đata de

Bd. Regra Elisabeta nr. 47. cod pcşlal 050313, sedor 5, BucusĘşU. Rinia

TeI: 021.3055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 fo[npnía2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

26. MR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duí Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre ştiintă:
Đ-nul

. 1
E-mafl:

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1710195/18.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1193/19.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 3 ex. abori situaţi în
aliniamentul străzii Mircea Zorileanu în dreptul imobilului nr. 66, respectiv vis-a-vis Ia nr. 79,
sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 18.03.2019, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradaJ str. Mircea Zorileanu nr. 66:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabiie sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp (tei) O BOcm, h 14m (dreapta acces imobil)
Defrięare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradaJ str. Mircea Zorfleanu nr. 66:

- 1 ex. Tilia sp (tei) O 60m, h lOm, cu scorbură deschisă pe o arpantă, afectat de
boli
Aliniament stradal str. Mircea Zorfleanu nr. 79:

- 1 ex. Tilia sp (tei) O 60m, h 14m, cu scorbură deschisă pe colet
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al

terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
lucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele
aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului);

Nr. 1193/1710195!

Bd. Rena Elisabera nr. 47, cod poştai 050313, seclür5, Bucureş. România
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-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi

crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr

Precizăm că proprietarut sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar apflcându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor 2 arbori în declin

biologic avansat avizau pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia

plantărh a 12 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm,

măsurată Ia 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în

funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019)

plantate astfel 2 ex. în alveolele rămase Iibere după extragerea rădăcinilor Ia adresele sus

menţionate, respectiv 10 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

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

verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată la care ne veţi comunica si adresele

unde s-au plantat cele 10 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din

aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit

de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone

Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti
Toaletare — 1 ex.
Defrişare —2 ex. În deciin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona- ariana POPA

ef Serviciu Avize .şi Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit: Exp. VasiIica PLEŞU Ç2

2ZMA )Ş

Red: 1015 exJ2O032019
prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

pe data de

Bď Rena Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor 5. Bucureşfl. Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1381/1712545/ 26, MAk 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul
Str. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., nr. 1286/19. 02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1712545/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1381/25.02.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnulului ie emitere a avizului de
defriare pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în aiiniamenul străzii Aviator
Nicolae Drossu 13 i 15, sector 1, care prezintă un real pericol pentru trecători i
imobilele din vecinătate, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.03.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveoielor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.S.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Sucureşti, avizăm.
Defrişare si scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliníament stradal str. Av. Nicolae Drossu nr. 13:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h lOm - prezintă fisură pe Iungimea trunchiului i
atac de boli
Aliniament stradal str. Av. Nicolae Drossu nr. 13:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h 12m — putred Ia rădăcină, cu scorbură Ia inserţia
arpanteIor

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerH de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţeleior aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor în declin
biologic avansat avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 12 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-
28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei
în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019)

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal O5łYJI3, sedar5, Bucureşd. Romána
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astfel : 2 ex. în alveolele rămase Iibere după extragerea rădăcinilor Ia adresele sus

menţionate, respectiv 10 ex, în zone deficitare in vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificărü în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele

unde s-au plantat cele 10 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din

aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit

de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare — 2 ex. în declin biologic avansat

Plwg 2019

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU fC

Di
Sim' a POPA

Red: 8Ľ /5 ex. — 20.032ül9prezentut avÎz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pc,nţp9)u
DIRECŢIA DE MEDIU

2 & MAR. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigrafŕei nr.4 Sector 1, Bucure.şti

Spre ştiinţă,
Domnul tr. ir. Sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs., nr. 1629/19.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1712551/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1383/25.02.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnulului a emitere a avizului de defriare pentru intervenţia
asupra unui arbore situat în aliniamenul străzii Cireoaia nr. 12, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 18.03.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare & scoaterea rădăcinilor ęi obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Ckesoaia nr. 12:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O l2Ocm, h 12m, dezechilibrai spre carosabil - prezintă scorbură
pe trunchi, rădăcini Ia suprafaţa solului, fiind atacat de boli i dăunători datorită declinului
biologic
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Ckeşoaia nr. 10:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O lOOcm, h 14m, dezechilibrat spre carosabil - prezintă scorbură
Ia colet, fiind atacat de boli i dăunători datorită declinului biologic

Lucrarea de defriare avizată se va executa prin grija A.D.P. sector 1 (nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53), pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor 2 arbori în declin
biologic avansat, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 12 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi
înălţime corespunzătoare măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în
perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019) astfel 2 ex. în alveola rămasă Iiberă
după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv alte 10 ex, în zone
deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

Nr. 1383í17125511

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poşial 050013, sector 5, Bucursşü, Románia
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, În vederea
verificărfl în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
acelaşi act normativ.

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

POPA

22p&

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VINESCU

ť
Întocmit

Expert Vasilica PLEŞU

—

Red:8. T. /5 ex. — 20.03.20 19 prezentul aviz 3 (ost postat pe site-uż PMB
pa data de
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PRIMĂHIA MUNIIP1ULUI BUCUREŞÎ1
DIRECŢIA DE MEDIU

2 & MAR 2019

CĂ TRĘ
PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIASRL
SediuI social : .Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8

Cĺădirea Amerŕca House, Aripa de ‚ eL 5, sector 1
Doamna -

E-maiI:

(Restaurant McDonalďs, str. Dr. FeIix nr. 8-10, sector 1)

Spre ştiinţâ,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dui Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. transmisă de către A.D.P. Sector 1 cu nr.1973/27.02.2019,
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1716025/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
1756/07.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat pe spaţiul verde aferent punctului de lucru Ia Restaurantul
McDonalďs Buzesti din str. Dr. FeIix nr. 8-10, sector 1, pentru preîntâmpinarea unor
pericole, după verificarea efectuată pe teren, în data de 18.03.2019, în conformitate cu
Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:

Reducerea cu 0,5-1 m din Iungimea ramurilor orientate spre alee, în vederea
echilibrărfl, a eliminărfl riscului de producere a acidentelor prin frângerea, desprinderea,
prăbuirea de ramuri i eliminarea etajelor inferioare uscate din coronament Ia:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O l5cm, h 6m, dezechilibrat spre alee
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arŁG pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
fränte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur1
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Nr. 1756/17160251

64 Regina E]sabda nr 47, cod poşial 050013. sector 5, Bucureşti, Románia

Teł: 02130555.00
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Menţionăm că Ia data verificării efectuate pe teren, ramura care era în pericol de
desprindere i prăbuire (conform fotografiilor anexate), fusese înlăturată, pentru a
preîntâmpina producerea unor accidente.

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

Executiv,
riana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOJNESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: $5.15 ex. — 20032079 preeentut aviz 2 tosf postal pe sđe-ui PMB
pe đata de

Bd. Regina EUsabe!a nr. 47. cod poştal üsmi 3, sedor 5. BucureşU. România
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11
DIAECŢIA DE MEDIU

2 a MAR 2Ü19.
CATRE.

Domnul i

Str. nr. ‚ sector Bucuresti

Referitor la adresa dvs., înregistrată La P.M.B cu nr.1703166/30.0L2019 i la Direcţia de
Mediu cu nr. 629/31.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de defriare
pentru un arbore situat în curtea imobilului nr.12B din str. Izlaz, sector t, cu completarea
înregistrată la P.M.B cu nr.1718615/14.03.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 1979/15.03.2019,
după verificarea efectuată pe eren, în data de 11.02.2019, în çonformitate cu Legea nr. 24í2007
privind reglementarea şi adminisrrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiFicările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teriroriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte fmobil nr. 12B, str. Islaz, stânga acces, imobfl:

- 1 ex. Picea abies (molid) ® SOcm, h 15m, situal lângă gard imobil, la limita de proprietate cu
imobilul vecin, înclinat spre imobilul vecin, coronamentul arborelui fiind situat pe/deasupra
acoperiului imobilului vecin, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai
şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrarea de defriare avizată se va executa prin grija proprietarului legal al terenului, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 6 ex. arbori cu ba]ot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-28 cm măsurată la înălţimea de 1 m de la bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 : t) în perioada optimă
de plantare, primăvara anu(ui 2019, potrivit Protocoluţui de Ptantare nr.25/14.03.2019 încheiat cu
ADPSI, în aliniamentul din str. Aeromodelului.

La finalizarea ]ucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare.

In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 1 ex.

Director cutiv,
Simo an OPA

Sef Servjcju Avize si Acorduri,
Exp. DanaVESÇU

Intocmit

Nr. 629, 1979i1703166/1718615/

Expert Vasilica PLEŞU
fled: PV./4 ex. — 2203.2019 prezentul avfz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

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

Tel: 021.305.55.00
hflp://wwwpmb.ro



o
o



_a.

PRIMĂRIA MUNICJRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

r9Rţ9Qţą?ÇU2.ę'y

29JĄAJ 2019

CĂTRE
S.C. COSTAS ATHANASSIOU

Str. Pictor 1. Negulici nr. 1 3C,

(

INVESTMENTS S.R.L.
et 2, biroul nr. 22, Sector 1, Bucuresti

sector 1)

Referitor Ia adresa domnului În calitate de împutemicit aI
societăţii, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1706992108.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.945/1 1.02.2019, care solicită emiterea avizului de specialitate pentru vegetaţia situată pe
terenui proprietate privată ai S.C. COSTAS ATHANASSIOU INVESTMENTS S.R.L. din
Str.Clucerului nr.84, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobfl nr. 84 str. Cluceruĺui

-lex. Celtis sp.(sâmbovina)) O4Ocm, hl2m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frángerea si prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile I eliminare ramuri uscate.

-lex. Morus sp.(dud) O 4Ocm, hl2m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerH de pagube materiale sau
accidente prin frängerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabiIe i eliminare
ramuri uscate.

-lex. Ailanthus altissima( oţetarfals) O2Ocm, hl2m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

-Bex. Acer sp.( artar) O10-4Ocm, h 8-lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frängerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal aI terenului pe care se
află arborii, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.S.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus
vegetativ a arbońlor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate ş rânte), evacuându-se masa Iemnoasă

Nr.945 /1706992/

Bd. Reqina Elisabda nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, flománia

T&: 021.305.55.00
hUpJNn'É%'Ipmb.ro



pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că proprietawl iegai aI terenului pe care se află arborfl este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederiior avizuiui i a tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista
Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Toaletare—11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M;

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

26. ‘4B ‘4

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

şi este valabil
Monumentelor

Red. V.P. 5ex./23,03.2019- prezentul avíz a íost poslui pe siie-uI PMB
hlipi/www.pnib pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

29. MÂR 2019

CĂTRE,
INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1, Bucure$i
Spre ştiinţă
Domnului

Referitor la adresa domnului în calitate de împuternicit al kstitutului
Cultural Român, înregistrată la P.M.B cu nr.1709278/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.1113/15.02.2019 prin care solicitată emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în curtea Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr.38, sector 1, la
verificarea efectuată pe teren în data de 25.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţi a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curte I,zstitutul Cultural Român din sír. Aleea Alexandru nr.38(lateral stânga clădire)

-3 ex. Ailanthus altissima (oţetar fals) ® 25-YOcm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabiţe şi
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ś2i 6Ocm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-3 ex. Acer sp. (arţar) ® 3Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-3 ex. Picea abies (brad) ţ2i 4Ocm, h 12-14 m, eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerň de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabi le.
Curte Jnstitutul Cultural Român din str. Aleea Alexandru nr.38(spate clădire)

-2 ex. Populus sp. (plop) ţZi 8Ocm, h 9 m, prezintă ramuri frânte în coronamente i scorburi
mici la colet i pe trunchi, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i
prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate ş frânte, specia populus
având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului pe
care se află arborü, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus

Nr. 1113 /1709278/
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vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

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

Toa[etare — 12 ex.

Director Executiv,
Simon na POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOJNESCU

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU

2&KARzpţg

Red: VP/4 exfl5.01.20!9
pmzenlul aviz a fosl poslat pe site-ul PNIB
hIip:/Jnw.pmh.ro/inIitutii/pdniariWdirectiikJirectia niediu/ai,e arbnń in consultareiavize arbod in constiltnre.php ‚ pe dala de
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11 romanka2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

19, Ĺ4R 2019

CĂTRE
R.A.-&P.P.S. R.A. —Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

Sucursala de prezentare i Protocol Triumf
Aleea Alexandru nr.45, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., nr. 827/19.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1711271/20.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1272/21.02.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 20 de arbori situaţi în os.
Pavel D. Kiesleff nr. 10, sector 1, verificarea efectuată pe teren în data de 21 .03.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. 12, os. Pavel D. Kiseleff în (zona terenuíui de tenis i adiacent gardului Ia
Iimita cu domeniul public, .ŞOS. Pavel 0. Kiseleff)

-1 ex.Morus sp. (dud) O 6Ocm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo

nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
-4 ex.Gleditsia sp.(glădiţa) O 7Ocm, h 16-18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo

nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.
-lex. Ulmus sp. (ulm) O 60 cm, h 15 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărfl producerh de pagube

materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo

nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.
-l3ex. Fraxinius sp. (frasin) 040-80 cm, h 16-20 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea I prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo

nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
-1 ex. Robinia sp.(salcâm) 0 70 cm, h18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri.

Nr.12721171 1271!
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-2 ex. Platanus sp. (platan) O 60-BOcm, h16-18 m, uorîncIinaţi spre imobii, prezină
arpante care afectează acoperiui imobilului, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri.

Lucrările avizate se va executa prin grija administratoruiui/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur
şi a reţeieior aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai
acestora (cu excepţia eflminării ramurilor uscate şi f rânte).

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

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

Toaletare —22 ex.

PASimo

fl9f
ef Serviciu Avize i Acorduri,

Daniela VOÇU

Întocmit

2 & MM ŻD1

Expert Vasilica PLEŞUýE

Red: VP. / 4 ex. — 25.032019 prezentui aviz a ĺost postat pe siie-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIP1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

29, MAR. 2019
CĂ TRE,

Ministerul Transporturilor
Autoritatea Feroviară Română-AFER

Serviciul Ađministrativ Arhivă
Calea Grivitei nr.393, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 2207/19.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1712402/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1376/25.02.2019, prin care ne transmite
adresa dvs. nr. 1420/64/12.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 6 arbori situaţi în curtea instituţiei —Autoritatea Feroviară
Română din Calea Griviţei nr. 393, sector 1 i 6 arbori aflaţi pe domeniul public adiacent
aceIuiai imobil, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.03.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobÜ nr.393, Calea Grivitei:

- 6 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 40-BOcm, h 12-14m -reducerea cu 1/4

din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

— prăbuşirea de ramuri.
Domeniul public adiacent imobfl nr.393 Caĺea Grivitei

- 6 ex Populus sp. (plop) O 40-SOcm, h 12-16m reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arborii (AFER si ADP sector 1), evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarărH construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Nr. 1376117124021
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operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Totodată, vă facem cunoscut că Ia data verificării în teren, în curtea instituţiei
Autoritatea Ferovíară Română din Calea Griviţei nr. 393, a fost identificat 1 ex. Aesculus
hippocastanum (castan), în declin bioiogic avansat care prezenta scorbură profundă pe
trunchi, iipsă cilindru central, în pericol de prăbuire Ia condiţii meteorologice nefavorabile i
nu numai, putând provoca accidente sau daune materiale, fiind necesară defriarea urgentă
a acestuia.

Astfel, conform prevederilor Iegale în vigoare, pentru emiterea avizului de specialitate
privind defriarea exemplaruiui este necesar să

- delegaţi o persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu
sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saiigny), sector 5, în ziua
de Iucru cu publicul marţi între orele 9-13

- să prezinte o împuternicire din partea instituţiei i o copie a actului de identitate;
- un act care să dovedească deţinerea proprietăţii din Calea Griviţei nr. 393;
- pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arboreiui ce urmează a se aviza pentru defriare, aveţi obligaţia asigurării
plantărfl a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm
măsurată ia înălţimea de lm de Ia bază i înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent AFER cu sediul în Calea Griviţei
nr. 393. Această obligaţie se concretizează prin semnarea unui Angajament de plantare.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 0211305.55.00,
int. 4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —12 ex.

Director Executiv,
Simona-Ma

ef Serviciu Avize i Acorduri,
DanieIa7SCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞUf&.
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DIRECTIA DE MEDIU

CĂ TRE,
Doamna -

Str. nr. ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.168342/29.11.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 11522/03.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de defriare pentru
intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în curtea imobilului nr, 18 din str. Turnu Rou, sector
1, cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1717614/12.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 1911/13.03.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data de 07.01.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte imobiI nr. 18, str. Turnu Rosu, dreapta acces, imobiI:

- 1 ex. Picea abies (molid) O 3Ocm, h lSm, în declin biologic, prezintă scorbură Ia
colet, parţial Iipsă scoarţă, trunchi fisurat i atac de boli i dăunători, existând pericolul
prăbuińi Ia condiţii meteo nefavorabile ş produceńi de accidente sau pagube materiale.

Lucrarea de defdare avizată se va executa prin grija proprietawlui Iegal aI terenului,
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur I a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui aflat În declin
biologic, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm măsurată Ia
înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in
funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă de plantare, primăvara anului 2019,
potrivit Protocolului de Plantare nr. 05/05.02.2019 încheiat cu ADPS1, în aliniamentele din
str. Barbu Stefănescu Delavrancea nr. 6A- 2ex., str. Oastei nr 73 -2exemplare, str. Dr.
Iacob Felix xB-dul Ion Mihalache — 2 exemplare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. artD alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare.

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

Nr. 1152991111685342. 1717614!
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare — 1 ex.în declin biologic
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CĂ TRĘ
Parohia Miron Patriarhul

Str Iani Buzoianu nr 2, sector
Preot paroh — -. -

E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1706425/07.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 877/08.02.2019, prin care solicitau emiterea avizului de specialitate pentru
arborii situaţi în curtea parohiei Miron Patriarhul din str. Iani Buzoianu nr. 2, sector 1 pe

terenul proprietate conform — î-eIiberată de . —

Iă, după verificarea efectuată pe teren in data de 13.03.2019, a

fost inventariat urmatorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte parohie — Iatura din spate i Iateral dreapta biserică:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor frânte/uscate
Ia:

- 1 ex.Tilia sp. (tei) e 8Ocm, h 15m, din care s-a desprins i prăbuit o arpantă

- 1 ex. Sophora japonica (salcäm japonez) O 4Ocm, hl4m dezechilibrat spre

carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborilor şi eliminarea ramurilor

frânte/uscate Ia:
- 7 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 40-lOOcm, h 15-lBm, (5 ex.

dezechilibrate spre carosabil)
- 1 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) O 25cm, h cca 8m dezechilibrat spre bi

- 1 ex. Robinia sp (salcâm) e 35cm, h 9m dezechilibrat spre alee
- 3 ex.Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h 10-16m (lex. cu h lOm cu multiple ramur

coronament, 2ex. dezechilibrate spre parc - risc de dezrădăcinare)
- 1 ex. Morus (dud) O 40-6Ocm, h 14m, bitulpinal - risc de desprindere tulpini ‘‘&Çą

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O BOcm, h 16m, dezechilibrat spre biserică - risc de

dezrădăcinare
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

Nr. 877/1706425/

Pa P,,in,. CIenhnIn nr 47 rnl rwlçtM flÇlR çednr 5 Bucumsti. Rnmânia



meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborilor şi eliminarea ramurilor
frânte/uscate Ia:

- 1 ex. Sophora japonica (salcäm japonez) O 6Ocm, h 15m cu început de scorbură Ia
h 2,5m i ciHndrul central afectat/parţial Iipsă

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O SOcm, h 14m dezechilibrat Ia 25 spre alee Ioc de recreere -

risc de dezrădăcinare)
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminărfl riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui şi eliminarea ramurilor
frânte/uscate Ia

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 6Ocm, hl4m, încłinst Ia 20-25° spre Ioc de joacă — risc de
dezrădăcinare si prăbuire în Iocul de joacă/recreere

Reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre stradă/alee în vederea
echilibrării, a eliminărfl riscului de producere a pagubelor materiale prin desprindere,
frângere şi prăbuşire a acestora a condiţii meteo netavorabfle şi eľminarea ramuriior uscate
Ia:

- 1 ex. Acersp. (artar) O 4Ocm, hlSm
- 11 ex.Tiliasp. (te0045-6Ocm, h 1O-14m
Eliminarea ramurilor uscate/frînte din coronamente, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a acestora în vederea eliminării riscului producere a pagubelor materiale prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile Ia:

- 5 ex. Acersp. (arţar) O 30-BOcm, h 14-16m
- 6 ex.Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 13-14m

Curte parohie —Iateral stânga acces biserică:
Reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre spre alee/troiţă în

vederea echilibrării, a eliminării riscului de producere a pagubelor materiale prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a acestora Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Pawlovnia sp. (arborele prinţesei) O 6Ocm, h 13m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 13m
Eliminarea ramurilor uscate din coronament cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare Ia:
- 1 ex. Albizzia sp. (arbore de mătase) O SOcm, h 13m din care s-a prăbuit o

arpantă
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborilor şi eliminarea ramurilor
frânte/uscate Ia:

- 2 ex. Quercus sp. (stejar) O 40-4Scm, h 12-14m dezechilibrate spre curtea coIii din
vecinătate

dimensiuni, În vederea
ire a ramurilor Ia condiţii
şi eliminarea ramurilor

de mari
şi prăbuş
arborilor

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h lOm
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor

echilibrărfl, a eliminării riscului de desprindere frângere
meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI
frânte/uscate Ia;

- 2 ex.Tilia sp.
vecinătate/ stradă Ia 20-25

- 5 ex. Sophora japonica (salcám japonez) o 50-SOcm, h 14-17m (1 ex. afectat pe
trunchi i Ia inserţia sarpantelor - pericol de desprindere a ramurilor, 1 ex, situat Ia cca SOcm
de gard, 3ex. dezechilibrate spre alee acces biserică)
Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Curte biserică:

(tei) O 45-6Ocm, h 13m dezechilibrate spre curtea coIii din

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 8Ocm, h 14m, situat Ia Iimita cu gardul, dezechilibrat spre
str. Cearcănului — prezintă o arpantă uscată în totalitate, atac de ciuperci saprofite pe
trunchi i ramuri — pericol de prăbuire

Bd. Rena EEsabeta nr. 47, cod poştal O5I3, şsçlor 5, Bucuraşti. România Iľa%iiI



- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 12m — prezintă fisură pe toată Iungimea trunchiului,
uscat 70% - risc iminent de prăbuire pe carosabil

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m — prezintă scorbură Ia baza trunchiului cu Iipsa
cilindrului central

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 5Ocm, h 13m — prezintă scorbură h
BOcm cu lipsa cilindrului central

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40-45cm, h 12-13m, uscate 100%
- 1 ex. Catalpa (cataipa) O 6Ocm, h lOm, uscat 80%
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O 6Ocm, h 14m cu scorbură deschisă la h 2,5m cu Iipsa

cilindrului central înclinat la 15 spre Monumentul eroilor
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se afIă arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces i reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

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

Pentw refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor uscaţi i si/sau în declin biologic avansat avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 28 ex. arbQri cu balot de
pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, (raport de 1 :1
pentru 4 ex. uscate 8O-100%, raport de 6 :1 pentru 6 ex. arbori în declin biologic avansat/cu
scorburi) în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019) în curtea bisericii de la
adresa sus menţionată, conform Angajamentului de plantare 87711706425119.03.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —55 ex. arbori
Defrişare — 8 ex. arbori uscaţiĺdeclin biologic avansat

DŻcOECUTW
POPA

.Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Ą
Întocmit Exp. Vasiíica PLEU
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DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 10724, 11976, 1054, 1927/1675725, 1693832! 91••MAR 2619

CĂTRĘ
S.C. PORTLAND TRUST DEVELQPEMENT TWO S.R.L.
os. Pipera nr.46D46E-48, Oregon Park, corp B, parter, Sector 1, Bucureti

Spre $iinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligratiei nr. 4, sectDr 1, Bucuresti

(Str. Aviator Popi$eanu nr. 54A i B.dul Expoziţiei, sector 1)

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. PORTLAND TRUST DEVELOPEMENT TWO
S.R.L., înregistrată ia P.M.B cu nr.1675725/30.1O.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 10724/31.10.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B cu nr.1 693832/21 .12.2018
ş Ia Direcţia de Mediu cu nr.11976/27.12.2018, nr. 1054/13.02.2019 i nr. 1927/13.03.2019, prin
care se solicită emiterea avizului de speciahtate pentru intervenţia asupra arborilor care impiedică
reaiizarea »Iucrări pentru refacere pavaje şi borduri ía trotuarui str. Av. Popi$eanu nr 54A .şi 8.dul
Expoziţiei" conform Certificat de Urbanism din 09.08.2018 emis de PMB şi
Iucrările privind realizarea proiectului “Modificare de temă de proiectare in perioada de execuţie
pentru trei imobile de birouń cu tuncţiuni complementare, regim de înăiţime: C1-2S÷P+5E+Eth,
C2-2S+P+7E+Eth, C3- 2S÷P÷8E÷Eth, conform AC din ‚ vă
comunicăm:

ca urmare:
1. analizării documentaţiei depuse Ia dosar:
- Cerere,
- Hotărârea Consiliului General aI Municipiului Bucure$i 3 privind

aprobare PUZ —b.dul Expoziţiei — str Av. Popiteanu,
- Hotărâre Consiliului Local Sectorl - -. privind aprobare PUD — str. Ciăbucet

nr.68, sector 1,
- Act de dezmembrare autentificat sub -

Act de alipire autentificat sub r
- Decizia etapei de încadrare
- Aviz r — emis de Comis Tehntcă de Circulaţie —PMB cu plan anexă,
- Adresă Direcţia Patrimoniu-PMB privind număr provizoriu 54A din str. Aviator Popiteanu,
- Contract de Vânzare autentificat cu r
- Extras de carte tunciară de informare - —

Autorizaţie de Constwire r
- Certifcat de Urbanism'

- - . - emis de Primăria Sector 1,
Imputernicire emisă de Administraţia ôrrăzilnr Bucureti
Certificat de Urbanism i emis de PMB;
Certificat de Urbanism j emis de Primăria Sector 1,

privind executare Iucrări de realizare acces cu traversare ia nivel a căii de ruiare pentru
tramvai i racord auto.
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- Ciasarea notificării nr. 19966/03.10.2018, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucureti;

- Clasarea notificărü nr. 23031/03.12.2018, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti;

- PIan de situaţie cu arbori propui spre defriare,
- Angajament de plantare;
- Protocol de plantare nrl5/05.03.2019;

2. a verificărilor efectuate in teren din data de 05.11.2018, a notei de constatare i a
fotografiilor anexate,

3. a analizării documentaţiei depuse în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie i Protecţia
Mediului din cadrul P.M.B, din data de 25.02.2019,

in baza prevederilor Legii 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţHlor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie i completările ulterioare, i în baza prevederilor
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de Protecţie a spaţiiior verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, se avizează:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Arborű situaţi În piatbanda din domeniul public, Ia limita de proprietate către Bu!evardu(

Expozitiei .şi str. Aviator Popiteanu 54°:
- 2 ex. Prunus pissardi (corcodu rosu), 0= 10-12 cm, h=4 m (în Iateralul Iiniei de

tramvai),
- 5 ex. TiHa sp.(tei), 0 =1012 cm, h=5 m;
- 1 ex. Acer sp. (adar),bitulpinal, 0 =25-20 cm, h=6-8 m;
- 1 ex. Ulmus sp.(ulm), 0 =10-15 cm, h=6 m;

Arbori situaţi în terenui proprietate privată din str. Av. Popiteanu nr.54A:
- 3 ex. Populus sp.(plop), circumferinţă trunchi între 35-157 cm, h=7 - 18 m;
- 3 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), 0 = 7-14 cm, h= 10 - 14 m.

Total arbori propui spre defriare 15 ex. arbori (9 ex. situaţi pe domeniul public + 6 ex.
situaţi pe proprietate privată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija proprietarului
Iegal aI terenuiui pe care se află arborii, (pentru arborii situaţi pe domeniul public — Administraţia
Domeniului Pubiic Sector 1, iar pentru arborfl situaţi pe proprietatea privată — S.C. PORTLAND
TRUST DEVELOPEMENT 1WO S.R.L.), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
aeiie/căHe de acces, uându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţflior
din jur i a Iinfllor aeriene.

Menţionăm că proprietarul Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea executării Iucrărilor i de respectarea
prevederilor avizului, a tehnologiei de speciaiitate privind execuţia lucrărilor de defriare, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, alin, 8 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B nr.304/2009
privind aprobarea Normelor de Protecţie a spaUilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului i refacerea fondului vegetal, în baza
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi spre defrişare, aveţi
obligaţia plantării a 114 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului
de 20-28, măsurată Ia înălţimea đe 1,0 m de la bază, şi înălţimea exemplarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (in raport de 10/1 pentru cei 6 ex arborii
viabili situaţi pe terenurile cu funcţiune mixtă- proprietate privată i raport de 6/1 pentru 9 ex.
situaţi pe teren domeniul pubiic), conform prevederilor Angajamentuiui de piantare nr.
1054/1/13.02.2019, înregistrat Ia Direcţia de Mediu cu nr.1054/13.02.2019 (pentru cei 60 ex.
arbori ce vor fi plantaţi pe terenui din str. Av. Popiteanu nr.54A) i a Protocolului de plantare nr.
15/05.03.2019, înregistrat ia Direcţia de Mediu cu nr.1927/13.03.2019 (pentru cei 54 ex. arbori ce
vor fi plantaţi pe domeniui public)

Arborii se vor planta în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020 — toamna
anuiui 2020.
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La finalizarea Iucrărilor de piantare, conform artY aIin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
proprietarul Iegal aI terenului are obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Se vor respecta suprafeţele de spaţii verzi propuse prin documentaţia depusă.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Deĺríşare, cu extragerea ră dăcinilor - 15 ex. arborĄ
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Simona-M riana POPA

“4':! MEu:

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

DanieI,7SCU

Red:OV../2e 012019
— prezenhĂ aviz atosl poslal pe site- ui PMB. - / 9 -ů P —

hnp://www.pmbruJinsiđuhiJpnman&recÚt/direfla medi&avue a,bçn In consuItar&avzo a,ton ‚n consuľtaroshu, 0e
r

Bd. Regina Elisabeza nr. 47, cod poştal 05J13. sedor5, Bucure$i, Ramánía I i I I



Q
o



-

PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rpmonia?Q)9.ąu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 944, 19591i706818, 17181071 L APR 2019
CĂ TRE

Domnul —

Urmare a e-mail-ului dvs., înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1706818/08.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 94411t02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori din care un nuc, situaţi în curtea imobilului
nr. 81 din str. Duetului, sector 1, cu completarea înregistrată Ia F.M.B cu
nr.1718107/13.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1959114.03.2019, Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 06.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în contormitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea
spaţiiior verzi din intraviianul Iocahtăţilor cu modificaňle şi completarile ulterioare i
H.C.G.M.8. nr. 304/2009 privind Normele de protecţi a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiJ nr. 81, str. DuetuIui

-1 ex.Tilia sp. (tei) 140 cm, h 18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerü de pagube materiale sau
accidente prin frângerea i prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare
ramuri uscate.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului legal aI terenului pe care se
află arborele, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţeleior
aeriene.

Conform art.6 pct 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte).

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

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

Director
S imon

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINE%$Ę__
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PRIMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11 fo[pnja2q19.ą
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1273, 2300/1711580,1721723/ ÜJ. Mrh. 2O
CĂTRE

Doamna

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1711580/20.02.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr1273/21.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
arborfl situaţi pe terenul din str. Lt. Av. Radu BeIIer nr. 9, sector 1, cu completarea
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1721723/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.2300/26.03.2019, ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.03.2019, s-a inventariat
următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl nr.9, dreapta acces imobií, ĺa Iimita gardului cu imobiIuI vecin, str. Lt. Av. Radu
BeIIer

-3 ex.Morus sp. (dud) 020-30 cm, h 12-14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiaie sau accidente prin frângerea i prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile ş eliminare ramuri uscate, degajare faţadă imobil I acoperi imobil vecin.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a reţeielor
aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte).

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

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

Director Executiv,
Simona-Mriana QĘü
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PRIMĂRIA MUNKJPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

r9[P2Vi9QJ2:ę

ef Serviciu Avize i Acorduri
Exp. Danieia VOINESCU

Nr. 1420117130961 95 APR 299
CA TRE

Đomnul.
Str ir. sector Bucureti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1713096/25.02.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1420126.02.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate de defriare a unui arbore situat
în curĹea imobilului nr. 28C din str. Nade, sector l „arbore care a fost afecrat de ploaia îngheţată
(ramuri rupte) i care nu se mai poate dezvolta în viitoť', Ia verificarea efectuată pe teren în data de
28.03.2019, s-a inventariat următorul material dendro]ogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglernentarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiflcarile şi complearile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.25C, sr. Nade

- 1 ex. Platanus sp. (platan) ?5 15m, h 8m —prezintă o arpantă frântă în urma condiţiiiur
meteo nefavorabile din ultima perioadă, eliminare totală arpantă frântă i reducerea cu 112 din
lungimea arpantei opuse celei frănte în vederea echilibrării coronamentului arborelui.

Lucrarea avizaă se va executa prin grija proprielarului IegaL aI terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.S.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (prirnăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eLiminărü ramurilor uscate şi frănte).

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

Prezenlul aviz are lermen de valabilitaie 2 ani de ta data emiterii.
Toaleíare — Jat

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mar%rna POPA

ýjLUfBj.
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 fo[flpPţâ29).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre .ştünţă

Referitor Ia adresa — — înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1713761/27.02.2019 şi Ia Direcţia de Medíu cu nr.1534/28.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in str.George
Enescu nr.1-3, în spatele Hotelului Radisson, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 28.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ş
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Alveolă înălţată, str. George Enescu nr 1-3, în spatele Hotelului Radisson

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 090 cm, hlSm- prezintă scorburi Ia colet

plombate cu ciment, inclinat spre clădirea învecinată opusă hotelului, atac de boli I

dăunători, ramuri rupte ş frânte în coronament, existând pericolul prăbuirii i producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii
meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa in regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel
defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţfllor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defriare aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa
trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare
de Ia obţinerea avizului, astfel lex. arbore în alveola de unde s-a defrisat, str. George
Enescu nr. 1-3 i 5 ex. în alte zone deficitare de pe raza sectorului 1.

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

Nr.1534117137611 UO AI'H ZUY

Bd. Regina Elisabeia nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşd, Romăna
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data
de avizul Ministerului CuiturU, întrucât Iocaţia figurează pe Iista
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defriare- 1 ex. aflat în declin biologic

Director Executiv,
SimonMariaąęĘ

\

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

05. APR 7019

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU.W\
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ţopnţa2Ç1<ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2388/1722308/ U9. APR 20.9

CĂTRE

Domnul' .

B. e ‚ ap ‘,sector Bucureti

(str. C_r

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1722308/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2388/27.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de defriare
pentru 2 ex. arbori situaţi pe terenul proprietate privată din str. Căpitan Octav Cocărăscu nr
40, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 01.04.2019, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Curte imobfl nr. 40, str.Căpitan Octav Cocărăscu, Iipite de gard

-2 trunchiuri Ailanthus altissima ( fals oţetar) O 20-4Ocm, h 3m, coronamentele
r arborilor au fost frânte în urma condiţiilor meteo nefavorabile din Iuna ianuarie-februarie

Y —‘ 2019 i îndepărtate.
Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului Iegal aI terenului,

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare
plantării de material dendrologic tânăr, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor
din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea celor două trunchiuri
arbori avizate pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a
2 ex. arbori tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în curtea imobilului nr. 40,

Sd. Regina Elisabela nr. 47. cod pcştal O5l3, sectar 5, Bucureşd. Pománia

TeI: 0213055500
httpJ/wiwpmb.ro



din str. Căpitan Octav Cocărăscu, conform Angajamentului de Plantare

nr.2388/N02.04.201 9.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare -2 trunchiuri arbori

DIRECTOR EXECUTIV
Simona- ariana POPA

i \ ‘—. -

ĺ
DE iJ1EDlU) .Şef Serviciu Avize i Acorduri

Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Vasilica PLEŞU

n

-1

Red: VP,'4 exjO4.042079

prezentul aviz a (ost postat pe site-uI FMB
pe data de 1- }

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, Oucureşti, România
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 rçmpniq9j%•ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

10. APR 2019

CĂTRE,
REGISTRUL AUTO ROMAN

Calea Griviţei nr.391 A, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Domnul

- —împuternicit

Referitor la adresa dvs înregistrată la P.M.B cu nr.1708016/12.02.2019 şi ]a Direcţia de
Mediu cu nr.1031/13.02.2019 prin care soticitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arboritor situaţi în Catea Griviţei nr.391A, sector 1, cu completarea înregistrată la P.M.B cu
nr.1716085/06.03.2019 şi ta Direcţia de Mediu cu nr.1748/07.03.2019, Ia verificarea efectuată pe
teren în data de t 1.03.2019, s-a inventadat următorul materiat dendrotogic pentru care, în
conformitale cu Legea nr. 24/2007 privind reglernenlarea şi administrarea spaţii]or verzi din
intravilunul locatităţilor cu modificarile şi completariie ullerioare şi 1-1.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Toaletare:
Cwie inzobil iw. 391.4, Calea Grivi(ei—RAR

-7 ex. Morus sp. (dud) 040- 8Ocm. h 12 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor cu
aplicarea ]ucrărilor de echitibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri ta condiţii meteo nefavorabite i eliminare ramuri uscate.

-7 ex. Utmus sp. (ulm) 0 20-3Ocrn. h 10-12 m, reducerea cu 1/4 din mnălţimea coronamentelor
cu aplicarea Iucrărilor de echitibrare in vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabi)e i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Acer sp.(arţar) tritulpinal 020- 30 cm, h 10 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamenwlui cu aplicarea tucrărilor de echitibrare a arboretui şi etiminarea ramurilor uscate. în
vederea evitării producerii dc pagube mateńate sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 0 60 cm, h 12 m, reducerea cu 1/4 din mnătţimea
coronarnentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube
mateńate sau accidente prin frângerea i prăbuşirea de ramuri ta condiţii meteo nefavorabile ş
eliminare ramuri uscate

-1 ex. 1 trunchi Ailanthus altissima (oţetar) Lipit de un trunchi Morus sp.(dud) 0 4Ocm, h
16m, reducerea cu 1/3 din înăLţimea coronamentului cu aplicarea Iucrăńíor de echitibrare ín vederea
evilării producedi de pagube mateńale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii
meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

- 1 ex. Aitanthus attissima (oţetar) 0 l4Ocm. h 18m, reducerea cu 1/3 din înătţimea
coronamentului cu apLicarea tucrăńĺor de echitibrare în vederea evităńi producerii de pagube
materiale sau accidenle prin frângerea i prăbuşirea de ramuri ]a condiţii meteo nefavorabile şi
etiminare ramuri uscate.

Nr. 1031,1748/1708016,1716085/
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Lucrările avizate se va executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului pe

care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri

de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toamna), pentru a nu R afectat ecbilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiteńi.
Toaleíare —I8ex.

Director Executiv1

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica P LEŞ
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl rorncnia2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1956, 1981/1/1718346, 1718790/ 72. APR. 2O

CĂTRE,
Đomnul

Bucureĺi

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr.1718346/13.03.2019,1718790/14.03.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr.1956/14.03.2019. 1981/15.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 nuci situaţi în curtea imobilului nr. 3 din str. lntrarea

— Tribunei, sector L după verificarea efectuată pe teren, in data de 04.04.2019, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaliiăţilor
i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti. avizăm
Toalctare:
Curtc imobil nr. 3, str. Intrarca Tribunci

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 60m. h 14m. prezinlă coronament de mari dimensiuni care
afectează cablurile electrice- reducerea cu W2 din volumu) coronamentului cu aplicarea lucrăńlor de
echilibrare a arborelui, eliminare ratnuri uscate i degajare cabluri elecńce.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (pńmavara-toamna) pentru a nu łi afectat echilibrul biologic

al acestuia (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte. lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Precizăm că proprietarut Iegal al terenului este răspunzätor de supravegherea execuţiei
lucrădlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor in zona operaţiunilor. respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sasicţiuni conform art. 6. pct, 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul avjz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toalelare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acord uri,
Exp. Daniela VOINESC

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU /&‘

Red VP /4et — 05.04 2Ol9pwenŕulaviz a fost postat pe s,te-uIPMB Ą n DD ‘019pe data de J U. tl fl. ‘
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PRJMĂR]A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ül9.eu

16. APR ZsJI9

D-na/d-nul
Str.

E-meiI

CĂ TRE,

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1700920/22.01.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 444/23.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în curtea imobilului proprietate din str. Dr.C-tin Caracas nr. 4, sector 1, conform
Contractului de vânzare autentificat sub t, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 29.01.2019 i semnarea unui Angajament de plantare în compensare în data
de 09.04.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privínd Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl str Dr. C-tin Caraca nr. 4:

- 1 ex. Ailanthus altissima ( fals oţetar), Iipsit de coronament ® 80m, h 4m, uscat 100% —

cu Iipsă ritidom i ciuperci saprof]te pe trunchi, crescut Iipit de gardul proprietăţii
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obhgaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie în incinta proprietăţii de Ia adresa sus menţionată, în perioada
optimă de plantare de Ia obţinerea avizului, conform Angajamentului de plantare nr.
4441N09.04.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

PA

Nr. 444117009201

DIREQVWËXECUTIV

ef Serviciu Avize .$ Acorduri
Exp. Daniela VOINEŢCU

Întocmit: Exp. PLEŞU
Red: ŢBJ5 exIl2.042019 prezentul aviz a fost postat pe site-oI PMB
http:(Aw.w pe data de 2 AJ 2Ojg
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PRIMĂR1AMUNICIRULUI BUCUREŞfl rçrnąnią21%u
DIRECŢIA DE MEDIU

16. APR 2019
CA TRE,

Ministerul Transpofluriior
Autoritatea Feroviară Română — AFER

Sewiciul Administrativ Arhivă
Calea Griviţei nr 393, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. transmisă de către ADP Sector 1 cu nr. 2207/19.02.2019, înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1712402/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1376/25.022019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru arborH situaţi in curtea instituţiei din Calea Griviţei nr. 393,
sector 1, a verificărilor efectuate în teren în data de 18.03.2019, unde s-a constatat că în curtea
imobilului există i un exemplar Aescuius hippocastanum( castan) în declin bioiogic, care necesită
defriarea i pentru care a fost semnat un Angajament de plantare în compensare in data de

09.04.2019, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificăňle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Curte ins titutie:

- 1 ex. Aescuius hippocastanum (castan) ® 6Dm, Ii 14m — prezintă scorbură dechisă pe

twnchi, cu Iipsa cilindrului central
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţii(or necesare plantărü de material dendrologic tânăr, prin gra

proprietarului/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteriorărü construcţülor din jur, a reţeleior aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.
Precizăm că proprietarulladministratowl Iegai aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunuriior şi

a persoanelor in zona operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din

Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, în compensarea arboreiui în declin bioiogic

avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.

arbori tineri cu balot de pământ1 cu circumťerinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime

corespunzătoare diametwlui în funcţie de specie in curtea instituţiei de Ia adresa sus menţionată, in

perioada optimă de plantare de Ia obţinerea avizului, conform Angajamentului de plantare nr. 1376

bisINO9.04.201 9
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obhgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificării în teren, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore in pericol de prăbuire

Nr. 1376b1s 117124021

DIREC É UTIV
Simo tMajianw PA

ef Serviciu Avize i Acorduri
s / Exp. Daniela VOJNESCU

‘ 1! Ą0 bJ/
Întocmit: Exp. íL

Red 78/4 exfl2 (74201(7 prezentul aviz a e-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 r9iPppLç29)9,.ev
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1378117124001 1 & APR 2'

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigraflei nr4, sector 1

Spre ştünţă:
S.C. TOTAL ASSETMANAGEMENTS.R.L.
Str. MihaiI Moxa nr9, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs nr. 2392/20.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1712400/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1378/25.02.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea firmei S.C. TOTAL ASSET MANAGEMENT S.R.L. de emiterea avizului de
specialitate pentru aborii situaţi în domeniul public în faţa imobilului din Bd.Expoziţiei 22-30
sector 1, după verificările efectuate pe teren, în data de 18.03.2019, 28.032019, în
conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal, B-dul Expoziţiei 22-30 ( în faţa Ia Auto Rulate)

-1 ex. Pwnus cerasifera (corcodus) O 2Ocm, h 4 m, reducerea cu 114 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate

-3 ex. Paulownia sp.(copacul prinţesei) O 20-30 cm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerU
de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Aliniament stradal—B- dul Expoziţiei nr.2 ( in faţa pracului 20 Cordia)

-1 ex. Populus sp. (plop) O l2Ocm, h 16 m, prezintă ramuri frânte în coronament,
reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate ş trânte, specia populus
având Iemnul de esenţă moale.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament strada, B-dul Expoziţiei 22-30 ( în faţa Ia Auto Rulate)

-4 ex. Prunus cerasifera (corcodus) bitulpinal O 20-25 cm, h 3-4 m, prezintă scorbură
Ia colet i pe trunchi, ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratoruiui Iegal aI
terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a

Bd. Regina Esabota nr 47. taI O513, sed& 5, Buare$, Románia
T&: 021 3C555.O0
hflp:/ĺvAwJpmbro



Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele

aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. 30412009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce

se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi

crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor 4 arbori în declin

biologic avansat avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia

plantării a 24 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm,

măsurată Ia 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în

funcţie de specie (raport de 6 :1) ?n perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului

2020) plantate astfel : 4 ex. în spaţiul verde unde au avut Ioc defrisarile, după extragerea
rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 20 ex, in zone deficitare în vegetaţie de pe

raza sectorului 1.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor in compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele

unde s-au plantat cele 20 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din

aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 5 ex.
Defrişare — 4 ex. în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Sîmana-Marîana POPA
ţJ i1 tr-

Sef SeMcîu Avize si Acorduri
Exp. Danîela VOINESCU

1Z APR 1Ü9
Intocmit: Exp. VasiIica PLEŞU

Red: VPI1O04.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DJRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

8-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă
Domnul

Str nr. )‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., nr. 2049/20.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1712554/24.03.2019 si Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1384/25.02.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului emitere a avizului de defriare pentru intervenţia
asupra unui arbore situat în aliniamentui stradal din str. Vasile Gherghel, în dreptul
imobilului nr. 109, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.03.2019, vă
comunicăm următoarele:

- în aliniamentul străzii Vasile Gherghel, dreapta accesului auto, s-a inventariat lex.
Tilia sp.(tei) ® 40m, h 12m, situat pe Iimita dreaptă a deschiderii porţii auto. Arborele este
viabil i formează aliniamentul străzii, coronamentul este frumos conformat i nu prezintă
elemente generatoare de pericole, motiv pentru care vă aducem Ia cunotinţă că nu avizăm
aplicarea niciunei Iucrări de intervenţie asupra arborelui din dreptul imobilului nr. 109.

- în aliniamentul străzii Vasile Gherghel, dreapta acces imobil nr. 107, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările ş completările ulterioare i H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 7Ocm, h12 m — în declin biologic, prezintă scorbură deschisă Ia
colet, Iipsă cilindru central ş atac de boli I dăunători, existând riscul prăbuirii Ia condiţii
meteorologice nefavorabile si producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P.
sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş
a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
ex. 6 arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în perioada optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel

Nr. 1384117125541
i 6. APR 2)i
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1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată,
respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La Finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ..

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — lex. în declin biologic

Director Executiv,
Si ona-Mariana POPA

đo,
P%

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasiiica

1 l APR. 2ü
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 q,ppia2O(eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1& APR2ą);g

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrafÎei nr.4 Sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă
Doamna
Str, nr sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs.,nr. 1988/20.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1712557/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1385/25.02.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei de emitere a avizului de specialitate pentru arborü
amplasaţi în aliniamentul străzii Sângerului nr.6 i 8, sector 1, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 28.03.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările ş completările ulterioare ş H.C.G.M.B
nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţblor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aiiniamentul străzii Sângerului, în dreptul imobilului nr. 8, stânga acces imobil:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării
riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau
chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Tflia sp (tei) O 9Ocm, h 14m (stânga acces imobil)
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei
Aliniamentul străzii Sângerului, în dreptul imobilului nr. 8, dreapta acces imobfl:

- 1 ex. Tilia sp.(tei) O 8Ocm, h12 m — în declin biologic, prezintă scorbură profundă Ia
bază, existând riscul prăbuirfl Ia condiţii meteorologice nefavorabile I producerii de
accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

Nr. 1385117125571
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-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şí
crearea condíţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m
de Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie
(raport de 6:1) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) plantate
astfel : 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată,
respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5ex. arboń, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art.4 din
aceIaşi act normativ.

Menţionăm că în dreptul imobilului nr. 6 din str. Sângerului, există o alveolă Iiberă iar
în conformitate cu prevederile H.C.GM.B nr114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament aveţi obligaţia plantărh cu material
dendrologic a alveolei în prima perioadă optimă de plantare, respectiv toamna anului 2019.

Toaletare — 1 ex.
Defrişare — lex. în decIin biologic

Director Executiv,
po;ţana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

12. APR 2flĆ
Întocmit

Expert Vasilica
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonia2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

16. APR 2019

CĂ TRE,
Doamna

-

Referitor Ia adresa dvs. transmisă prin e-mail i înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1712728/25.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1415/26.02.2019 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea
imobilului nr. 232 din str. Jandarmeriei, sector 1 după verificarea efectuată pe teren, în data
de 28.03.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 pńvind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 232, str. Jandarmeriei

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 6Ocm, h 14m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normee de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu)
Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin gra proprietarului Iegal
aI terenului pe care se af]ă arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur1 a reţelelor
aeriene şi a autotuńsmelor din zonă.

Precizăm că proprietawl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Director Executiv,
Si a ana POPA

AL&4

( 67Ţ7J ‘° ef Serviciu Avize ş Acorduri,

j Exp.Danieia VpU

\% ýJ. Intocmit
Expert Vasilica PLESU
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PMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURE rornonia2ül9.eu
ţ - a — LnĘ

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr 14221
1 & APR 2ü;

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dui Regina Elisabeta nr. 16, sec(or 3

Spre ştiinţă:
Doamm.
Str. .... . nr secior 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., nr5030129.01.2019, inregistrată Ia P.M.B- Directia de Mediu
cu nr.1422/28.02.2019 prin care ne transmiteţi solicitarea doamnei de
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr18 dín str.Gliei,sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
0204.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curtea imobilului nr.18, str. Gliei

-1 ex. Juglans sp.(nuc) O 6Ocm, h 14 m, prezintă o arpantă deasupra acoperiului
imobilului- reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
i prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Acer sp(arţar) bitulpinal e 10-3Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din inălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009 prIvind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, lucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului/
administratorului Iegal aI terenului pe care se af]ă arborii, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a lucrărilor, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Precizăm că proprietarul/administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona

Bd. Rona Eksabeta nr. 47, cod poştalOSOOl3, sator5, Buaireşti, Ranki
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operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

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

Director Executiv,

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

j t

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU/ť%C
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
F,IraÉ,IoÇY

DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMFNT
Serviciul Planificare Proiectare Avizare

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

S.C. WORLD HOTEL'S COMPANY S.R.L
B-dul Mircea Eliade nr. 16, sector 1, Bucuresti

Spre ętiinţă
S.C. SCALA EVENTS S.R.L
B-dul Mircea Eliade nr. 16, sectorl, Bucuresti

Referitor Ia adresa S.C. SCALA EVENTS S.R.L., înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1713284/26.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1481/27.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr, 18 din B-dul Mircea Eliade i a arborilor situaţi adiacent aceluiasi imobil, Ia
Iimita proprietăţii cu Parcul Floreasca, Ia veriĺicarea efectuată pe teren, în data de
28.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificarile şi compietarile ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl nr 16, B-duĺ Mircea Eliade, zonă acces tablou eĺectric:

- lex. Populus sp. (plop) elOOcm, h 18m -reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate i frânte
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i produceri de accidente sau
pagube materiale.
Parc Floreasca, Ia Iimita cu imobilul nr. 16, b-dul Mircea Eliade, zonă sezlonguri

# VW.

-1 ex. Juglans sp.(nuc) ®4Ocm, h lOm, prezintă ramuri frânte în cFint -

reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrM&
eliminarea ramurilor uscate i frânte în vederea evitării producerii de pagube mariaIeluJ
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabiîě'i

Nr.1481117132841 ‘“ flÍI ĹUţ'
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produceri de accidente sau pagube materiale.
-9 ex. Gleditsia sp. (glădiţa) O2Ocm-60, h 20m, prezintă ramuri frânte în

coronamente -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate i frânte în vederea evitării producerfl de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice

nefavorabile i produceri de accidente sau pagube materiale.

Parc Floreasca, Ia Iimita cu imobilul nr. 16, zonă saiă evenimente 2

-1 ex. Acer sp. (artar) S4Ocm, h 12m, coronamentul afectează acoperiuI clădirfl

reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi

eliminarea ramurilor uscate si frănte în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabiie i
produceri de accidente sau pagube materiale, degajare acoperi imobil.
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Parc Floreasca, Ia Iimita cu imobilul nr. 16, zonă sală evenimente 2

-1 ex. Populus sp. (plop) ®4Ocm, h 12m, uscat 100%.
-1 ciot. Acer sp. (arţar) O3Ocm, h 2m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii ( S.C. WORLD HOTEL'S COMPANY S.R.L. i A.L.P.A.B.),
cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, asďel
- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea ciotului i a arborelui uscat avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, A.L.P.A.B. are obligaţia plantării a 2 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (rapor[
de 1:1) în perioada optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) in spaţiile rămase
rămase Iibere după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304i2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că în caz de neimplicare a administratorului Parcului Floreasca în
executarea Iucrărilor sus menţionate (A.LP.A.B.), proprietarul Iegal aI terenului din b-dul
Mircea Eliade nr. 16, are dreptul de a interveni conform Codului Civil art 612, 613, Ia
materialul dendrologic enumerat mai sus care afectează proprietatea, prin reducerea

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, d poştal 050013, sector 5, Bucureş, România I
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ramurilor dezvoitate peste Iimita de proprietate, eliminarea ramurilor uscate i frânte,
pentru evitarea daunelor provocate de ruperiie accidentale ale arborilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare —12 ex.
Defriare1ex. uscat 100% i 1 ciot

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU ýC_.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

&PR 2;g

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1,Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari bl. M5
Str.Veronica Micle nr.22, bi.M5, sc.B,Sector 1 ‚Bucuresti
-Doamna administrator

Referitor ia adresa dvs., nr.3014i27.02.2019 înregistrată ia RM.B cu nr
1714733/01.032019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1617/04.03.2019, prin care ne transmiteţi
sołicitarea doamnei

- .‚ de emitere a avizuiui de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aI blocului M5, sc.B, din Str.Veronica
Micle nr.22, ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.04.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 prMnd
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă b/. M5, sc.B din str. Veronica Micle nr22

-1 ex Salix sp. (saicie) O 90-100 cm, h 12 m, prezintă scorbură Ia coiet, inclinat ia
nivelul solului, se sprijină pe gardui ce delimitează spaţiul verde, existănd pericolul prăbuirii
ia condiţii meteo nefavorabiie i nu numai si producerfl de pagube materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1, nr
de teiefon 021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureti,
evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur i a reţeleior aeriene, asťei
defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de materiai
dendrologic tânăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defriare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de la
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport
de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019- primavara anului 2020) piantate astfel : 1
ex. în spaţiul verde unde a avut ioc defriarea, după extragerea rădăcinilor ia adresa sus
menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La flnaiizarea iucrăriior de piantare conf. arŁ9 aiin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea

Nr.1617117147331
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. arĹ4 din aceIaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.
Prezentui aviz are termen de valabi(itate 2 ani de (a data emiterii.
Defrişare- lex. aflat în pericol de prăbuire

DIRECTOR EXECUTIV
Simona Mariana POPA

ĺĺ' ef Serviciu Avize i Acorduri

jj Exp. Daniela VOINESCU

k%, 3J

Întocmit: Exp. Vasilica PLEŞUĘ&J'

i K?L 1fl

Red VP/5exflO 04 20'2

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
!pjv,w omb roíinstituţiŁiprimh&direçtiYdirectia mędi&avize srboń in cçnsultareiavizę artoh in consultprępho. pe data de

B& ReinaEsabeta nr 47. cod poştat 050013, sedor 5. Bucureşt, Romänia (?! r
http:flvwpmb ro I

— t 001



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 (2mpfliO2Q1.eu
DIRECTIA DE MEDU

Nr. 1619117147301 16. LUd

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs nr.3229, înregistrată la P.M.B cu nr. 1714730/01.03.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 1619/04.03.20 I 9, prin care solicită emiterea avizului de defdare pentru intervenţia
asupra unui arbore situat în aliniamęntul străzii Panciu nr.18, sector 1, la verificarea efectuată pe
teren, in data de 02.04.2019, a fost inven(ańat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
iiitnvilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stmdale din cadrul piantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
avizăm
Đefrişarc şi scoaterca rădăcinilor:
Piaibandă, în drepírd irnobiĺului nr 18 din sţr. Panciu

-1 ex. Pmnus cerasifem (corcoduş) O 15-2Ocm, h 6 m, prezintă atac puternic de boli şi
dăunători la coleĘ pe trunchi şi pe şarpante, ciuperci saprofite, existánd pericolul prăbuirii la condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările de dehişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori cu balot de pămünt cu
circumfednţa trunchiului de 20-28cm. măsurată la înăiţimea de lm de la bazá şi inălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă
(toamna anului 2019 — pňmavara anului 2020) astfel 1 ex, in spaţiul verde aferent defriării rămas
liber după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, in zone deücitare în
vegetaţie de pe raza sectorului l.

Ła finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor in compensare, dată la care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbori. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitedi.
Defrişare — 1 av.

Director Executiv,
Simona-M QPA

Ą Sef Serviciu Avize si Acorduri, ‚ĺ
Exp. Daniela VOÍNESCUat

í'tS?4'Q j Intocmit
V/ Expert Vasilica PLEŞU

Red VP /4 ex\1?94 2019pr J aviz a ŕost pos€at pe ş'te-oJ PMB
htlp:Itwvnw pmbro'?iM4q$i i,ectJJdWecamediţavzearozi_JnconstareIavze_aodinconsuiarephp, pe dala de

4ĄBd. Regîia Ehsabeta ru 47, &jd pcştaIO500l3, seđor5, Buaireşb. Romáiia

TeI: 0213055500
htlpJhivw.pnbm



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞĺÎ pŢţoppQ19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

i 6. APR z

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrnfiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul
Str.(

Referitor Ia adresa dvs., nr.1927/27.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1714728/01.03.2019 şi Ia Dírecţia de Mediu cu nr. 1620/04.03.2019, prin care ne
transmiteţi soiicitarea domnuiului ‚ de emiterea avizului de defriare
pentw intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde Iângă parcarea de
reedinţă din str. CIuj nr.81 ‚bI.9,sc.B, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren1 in data
de 02.04.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocaiităţilor, cu modificările i completările ulterioare, FI .C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor
de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăciniior:
Spaţiu verde spate bloc, între Iocurfle de parcare 21 i 22 din str. CIuj nr.81, bI.9,sc.B

-1 ex. Prunus persica (piersic) O lScm, h 4 m, în declin bioiogic, prezintă
scorbură Ia bază i pe trunchi, înclinat, den radacinat, în pericol de prăbusire Ia condiţii
meteorologice nefavorabile.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţeielor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Scm, măsurată Ia înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6 :1)in perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020)
astfel : 1 ex. în spaţiui verde aferent defri$rii rămas Iiber după extragerea rădăcinilor ia
adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza
sectorului 1.

Nr. 1620117147281
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data emiterii.

Director Executiv,
Simo a-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Reď: VP / 5 ex — 09.042019 prezentul avíz a foslpostatpe sŕe-uIPMB
pe dala de

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor in compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

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

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

12. ÂPR. 2PI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

16. APR 2ii9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duI Poligrafiei nr, 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari bI. BA+B

Aleea Aviator Gheorghe Stâlpeanu nr. 11, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia adresa dvs.,nr. 2819/27.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1714725/01.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1621/04.03.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea Asociaţiei de proprietari bI. 8A+B, Aleea Gheorghe Stâlpeanu nr. 11, sector 1, de
emitere a avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui „copac din parcarea blocului,
copac bolnav, sufocat de vâsc i crescut haotic", Ia verificarea efectuată pe teren1 în data
de 02.04.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările si completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc 8, Aleea Gheorghe Stâlpeanu nr.11 :

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 6Ocm, hlB m — acoperit de Iiane (iederă), Tnclinat spre
Iocurile de parcare nr, 4 si 5, dezrădăcinat in partea opusă înclinării, existând riscu
prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile si producerii de accidente sau pagube
materiale.
Spaţiu verde, vis-â-vis de bloc, Iângă parcarea de resedinţă:

- 1 ex. Populus sp. (plop) — e 6Ocm, h16 m — în declin biologic, dezrădăcinat,
prezzintă atac de boli i dăunători, existând riscul prăbuirii Ia condiţii meteorologice
nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

- 1 ex. Populus sp. (plop) — e 25cm, h12 m —uscat 100%
- 2 ex. Populus sp. (plop) 040- 6Ocm, h14 m —dezrădăcinaţi, se sprijină pe gard

înclinţi spre imobilul vecin, existând riscul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i
producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin gra A.D.P.
sector 1, nr de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i
a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului i refacerea fondului vegetal, în
compensarea arborilor în declin biologic avizaţi pentru defrişare ş a arborelui uscat
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a ex. 25 arbori cu balot de
pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi

Nr. 1621/1714725/
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înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie
optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel : 4 ex.
după extragerea rădăcinilor Ia adresele sus menţionate, respectiv
în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La Finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu
verificărU în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care
unde s-au plantat cele 15 ex. arbori, In caz contrar se vor
aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ja data emiterii.
Defrişare — őex, din care 4ex. în declin biologic avansat i 1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
ý1tpoţ-Mariana POPA

‘VVI

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Ţntocmit
Expert Vasilica PLEŞU )Cl

11. APR. 2P'

de specie, în perioada
în spaţiile rămase Iibere
21 ex, în zone deficitare

din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr.
din cadrul P.M.B, în vederea
ne veţi comunica i adresele

aplica sancţiuni conf. arL4 din

Red VP.. /5 ex. — 09.04 2019 prezentul aviz a fost postaţ pe siie-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 omppia2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1& 4Pk2ü;

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrafiei nr. 4, sector 1

Spre ştflntă:
Domnul
Str. sectot Hucuresri

Referitor Ia adresa dvs nr. 1519/27.02.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr
1716023/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1757/07.03.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului Patrascu Mihai de emiterea avizului de specialitate pentru aborii situaţi
în aliniamentui străzii Durău nr173, sector 1, după verificările efectuate pe teren, în data de
02.04.2019, În conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcăriie şi completăriie ulterioare,
H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi Întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aĺiniamentul străzii Durău în faţa imobiluiui nr. 173

- lex. Fraxinius sp.( frasin), bitulpinal e 2Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/4 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărh producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea si prăbusirea de ramuri ia condiţii meteo
nefavorabile i eflminare ramuri uscate.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniamentjii străzii Durău în faţa imobiiuIui nr. 173

- lex. Fraxinius sp.( frasin) e 20 cm, h 12 m, înclinat spre carosabil, dezrădăcinat În
partea opusă înclinării, în pericol de prăbuire ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborh, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normeie de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, În
perioada de repaus vegetativ a arborelui (pdmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa in orice perioadă a anului);
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţűlor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarui sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuťiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, in caz

Nr. 1757117160231

Bd. Regiia Ekabela r 41, cod pcştaI 050013, sector5, Bucureşti, Roniâiia
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantărfl a 6 ex. arbori cu baiot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie (raport de 6:1)
în perioada optimă (toamna anului 2019 — primavara anului 2020) plantate astfel : 1 ex. în
spaţiul verde unde a. avut Ioc defriarea, după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus
menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La řinaľzarea Iucrăriior de piantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării in teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adreseie
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din
aceiaşi act normativ.

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

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

ef Serviciu Avize $ Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

q

Întocmit: Exp. VasiIica PLESU đ
Ą

1 2. APR 1U9

Red: VP/5ex. Ü9O42OI9
prezenlul aviz a feşt posIat pe &te-uI PMB

pe data de
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanía2Ol9.eu
F.-:l..ir -I,.Lh&$.l

DIRECTIA DE MEDIU

i a APR. 2ö;

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă.
Domnul i

-.

___

ii
Str. ir. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr
1716313/07.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1776/08.03.2019, prin care ne solicita
emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în
aliniamentul stradal din dreptul imobilului 48, str. Ion Neculce, sector 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 08.04.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare, [-LC.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament şÍ H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea păstrării alveolei:
AIiniament străzii Ion Neculce, în dreptul imobilului nr.48

-1 ex. Populus sp. (plop) l4Ocm, h 20 m, în deciin biologic, prezintă scorbură
profundă Ia colet, Iipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo

O nefavorabile.
Lucrările de defńare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchkilui de 20-28cm, măsurată Ia înătţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primavara anului 2020)
astfel 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus
menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectoruiui 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica ş adresele

Nr. 1776117163131

Bd. Regina Dişabeta nr. 47, ccid poştal 050013, sector 5, Buaireşb, România
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unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de vaiabihtate 2 ani de Ia data emiterfl.
DefrÎşare — 1 ex.

Director Executiv,

i l APR. 2ü9

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: VP. /5 ex. — l 1042019 prezentut aviz a fost postatpe sue-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Eltsabeta nr 47, cod poştat 050013, sedor 5, Bucureşü, România

Tet: 021.3055500
httpiíwww.pmb.ro
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PRJMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol 9.eu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucuresti

Spre ştiintă.
Domnul -

Str r Sectoi 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., nr.2051/05.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1716440/07.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1786/08.03.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului .. 9miterea avizului de defrisare pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aI bI. 19E din str Siriului nr.41-43,
sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.04.2019, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările
i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aiiniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bL IQE, sc.B, stânga acces bloc din str.Siriului nr.41-43

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 2Ocm, h 4 m, înclinat spre trotuar, dezrădăcinat în partea
opusă înclinării, existând pericolul prăbusirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 2028cm, măsurată Ia înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primavara anului 2020)
astfel : 1 ex. în spaűul verde aferent defri$rii rămas Iiber după extragerea rădăcinilor Ia
adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deflcitare în vegetaue de pe raza
sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Nr. 1786117164401 4p 2ű;
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verificării în teren a plantărilor În compensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

irector Executiv1

ęť\Maana
POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Ă

12

Întocmit
Expert Vasilica PLESUr-_._

Red: VP /5 ex. — 09.04.2Ol9prezentui aviz a (ostpos€at pe sđe-oIPMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 aç2Ç1<.p
DIRECTIA DE MEDIU

& APR Z

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă,
Domnul -

Str._.. .r nr. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1717440/11.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1870/12.03.2019, prin care ne solicita
emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în
aliniamentul stradal din dreptul imobilului 18, str. Bihor, sector 1, Ia verificarea efectuată
pe teren1 în data de 08.04.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare,
H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelorstradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea păstrării alveolei:
Aliniament străzii Bihor, În dreptul imobilului nr. 1 8

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 7Ocm, h 14 m, prezintă scorbură Ia colet i pe trunchi, atac de
boli ş dăunători, înclinat spre stradă, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea
de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primavara anului 2020)
astfel : 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus
menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica ş adresele

Nr. 1870117174401

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşb, Románia
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unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor ap(ica sancţiuni conf.

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteríi.
Defrişare — 1 ex.

flirector Executiv,
ona Mariana PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

12 ÁPiZ ZUIV

Red v P /5 ex. — 1104 2019 prezenłul aviz a fost postat pe site-ut PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 omonia2O1Qeu
DIRECŢIA DE MEDIU

ia APR 2a;3

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul
Str. nr Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnulului ‚ Tnregistrată Ia P.M.B cu nr
1717951/12.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu rn. l91V1303.2019, prin care solicită
emiterea avizului de defńare pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în aliniamentul
strazii Gârlei nr.45, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 02.04.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nrl 14/2011 privind amenajarea şi
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniamentul străzii GârIe dreapta acces imobfl nr.45

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) e 25 cm, h 8 m, înclinat spre carosabil
-1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) e 25 cm, h 8 m, uscat

Aliniamentuż străzii GârIe siânga acces imobfl nr.45
-1 ex.Prunus cerasifera (corcodus) @ 15 cm, h 6 m, prezintă scorburi ş ciuperci

saprofite
-1 ex.Prunus cerasifera (corcodu) ® 25 cm1 h 8 m, prezintă scorburi i ciuperci

saprofite
-1 ex.Frunus cerasifera (corcodus) e 15 cm, h 6 m, prezintă scorbură Ia bază i

ciuperci saprofite
Lucrărfle de defrisare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidente!or sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 25 ex. arbori cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la inălţimea de lm de Ia bază
şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie în perioada
optimă (toamna anului 2019 — primavara anului 2020) astfel 5 ex. în spaţiile rămase libere
după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 20 ex, în zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1.

Nr. 1912117179511
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or Executiv,
h iana POPA

1 2. APR 13

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Danie,,7SCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLESU

Red: V.PI5ex. — O9O42O19prezentuaviza fostpostatpesite.oIPMB
php, pe data de

La finalizarea Iucrărilor 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
veriflcării în teren a plantărilor in compensare, dată Ia care ne veţi comunica í adresele
unde s-au plantat cele 20 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din
aceIaşi act normativ.

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

Bd. Regna Eaheta rw. 47. cod poştal 050013, sedor5. BuajiU, Ram&i

Tel: 021.3055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDiU

16. APR 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligratîei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna --

Str. nr. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., nr. 3639/07.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1717907/12.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1913/13.03.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnv ‚ de emitere a avizului de defriare
pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi in aliniamenul străzii Bârlogeni nr. 2 i 2 A,
sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.04.2019, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările
i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniament stradal str. Bârlogeni nr. 2A:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O BOcm, h 14m — în declin biologic, prezintă scorbură pe
trunchiului i atac de boli i dăunători, existând pericoluI prăbuirii la condiţii
meteorologice nefavorabile.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28
cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (primăvara - toamna
anului 2019) astfel 1 ex. in platbanda rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia
adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza
sectorului 1.

Nr. 191311717907ĺ
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La Finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verifĺcărfl în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simon -Mariana POPA

ef Serviciu Avize şI Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

1 2. APR 2ü;9
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

y

16. APR 2Ü19

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligrnfiei nr 4 Sector 1, Bucure$1

Referitor Ia adresa dvs., nr. 3957/13.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1719077/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2029/18.03.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de defriare pentru un arbore amplasat în spaţiul verde
din parcarea blocului 11 din str. Hrisovului, (spate bloc), ce prezintă scorburi mici pe trunchi,
atac de boli i dăunători, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.03.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor:
Faţă bloc 11, str. Hrisovului nr. 20, sc.B, Iângă parcare

-1 ex. Acer sp. (arţar) e 4Ocm, h lOm — prezintă scorburi pe trunchi, atac de boli
i dăunători Ia colet, înclinat usor spre parcare, prezintă ramuri frânte în coronament,
existând riscul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc 11, str. Hrisovului nr. 20

- 1 trunchi Acer sp. (artar) e 5Ocm, h 4m — fără coronament, prezintă scorbură,
trunchi fisurat, atac de boli i dăunători.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
perioada optimă toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel 2ex. in spaţiile
rămase Iibere în urma defriării după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată,
respectiv 5ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele

Nr. 2029117190771
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unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare —1 trunchi i 1 ex. arbore în declin biologic

Director Executiv,
Si - ariana POPA

qS*ň L

‘1ŚÇ'

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Danieia VOINESCU

Tntocmit
Exper[ Vasilica PLEŞU4ĹIA
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Red: VP. /5 ex — 09 042019 prezentulaviz a fost pestat pe s;te-uł PMB
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl gpnp?9Jc?eu
DIRECŢIA DE MEDIU

ia APR 2;9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă:
Domnul
Str ‚ Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., nr.4448/25.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1722998/28.03.2019 si Ia Direcţia de Mediu cu nr.2468/29.03.201g ‚ prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului - de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situai in aliniamentul străzii Octav Cocărăscu nr.38, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.04.2019, s-a inventariat următorui material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările
ulterioare i HC.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal intre imobflele cu nr, 36 i 38, Str Octav Cocărăscu

-1 ex. Acer sp.(arţar)O BOcm, h 14 m, coronament de mari dimensiuni, reducerea cu
1/2 din inăiţimea coronamentului cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate, degajare cabluri electrice.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform ań.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului
iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur1 a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Marana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Planificare, Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr 3737125.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1725713/05.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.2797/08.04.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizuiui de specialitate, pentru 1 ex. Tilia sp. (tei) situat în Parcul Cimigiu, zona
parter-central, înclinat spre aiee ce reprezintă un real pericol de prăbuire, arbore
inventariat pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i ilustrat în fotografia
anexată solicitării, vă comunică:

în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti ş HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defrisare a 1 ex. Tilia sp. (tei ) e 30-35m h Bm, care face obiectul
prezentei cereri.

Lucrarea avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 6 arbori tineri,
cu balot de 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, astfeL 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în
urma defrisării, in vederea completării aliniamentului, respectând prevederile HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de
aliniament din Municipiul Bucureşti si 5 ex. în zonele deficitare din Parcul Cimigiu.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrisare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţfllor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune i f(uxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice i de
decizia fiecărei instituţii.

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 administratorul legal al terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederi(or art. 2, Iit, c din H.C.G.M.S. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i,
precum ş art. 3. din H.C.G.M.B nr 114/30.06.2011 privind amenajarea ş întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţHlor de aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde
se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii ş este valabil însoţit

de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.42212001, privind protejarea

Monumentelor lstorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborfl situaU în

zonele protejate.
DefrLţare — lex.arbore aflat în pericol de prăbuire

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

1 9. APR. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna

Referitor Ia adresa dvs., nr. 1983/19.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1712401/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1377/25.02.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei - i

‚ n de
emitere a avizului de specialitate de defriare pentru un arDore ampiasai in aiiniamentul
străzii Sofia, în dreptul imobilului nr. 17, Ia verificarea efectuată pe teren, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament ş H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. SoŰa nr 17:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e l5cm, h 6m —în declin biologic, prezintă scorbură Ia
colet ş pe Iungimea trunchiului.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă toamna anului 2019-
primăvara anului 2020) astfel : 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea
rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de
pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica ęi adresele
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unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii referitor Ia defrisarea arborelui, întrucât Iocaţia figurează pe
Iista Monumentelor IstoriceĺZone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare — lex. în declin biologic

Director Executiv,
Simona- ariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU
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PRIMĂRJA MUNICIFIULUI BUCUREŞfl grţcqç2Ql9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1 9. AFR. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr 4, sector 1, Bucuresti

Spre ştünţă:
-Asociaţia de proprietari bloc 14
os. Nicolae Titulescu nr 94, sector 1, Bucuresti
-Doamna

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1713391/26.022019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1482/27.022019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru aborii situaţi în spaţiul verde aferent blocului 14 sc.A
din B-dul Nicolae Ţitulescu nr.94, sector 1, după verificările efectuate pe terenT în data de
02.04.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizám:
Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc 14, sa 1, B-dul Nicolae Titulescu nr94

-1 ex. Acer sp. (arţar) O 80 cm, h 16 m, prezintă scorbură pe trunchi dar fară sa fie
afectat cilindrul central, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Spaţiu verde spate bloc 14, sa 2, B -dul Nicolae Titulescu nr94

-1 ex. Morus sp. (dud) e 9Ocm, h 18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Aliniament stradal în faţa blocului 14, B-dui NboIae Titulescu

-4 ex. Tilia sp.(tei) e 40-6Ocm, h 10-12 m, prezintă ramuri frânte i uscate în
coronamente — eliminare ramuri frânte ş uscate cu aplicare Iucrarilor de echilibrare a
arborilor.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 25cm, h 12 m, înclinat spre carosabil, reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc 14, sc. 1, B-dul Nicoiae Titulescu nr94

-1 ex Prunus cerasifera (corcodus) O l5cm, h 6m, uscat 100%, prezintă trunchi
fisurat i ciuperci saprofite.
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Spaţiu verde spate bloc 14, sc. 2, B-dul Nicolae Titulescu nr.94
-1 ex. Robinia sp.(salcâm) ® 25cm, h 10 m, în declin biologic, prezintă atac de boli i

dăunători Ia colet.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 40cm, h 12 m, uscat 100%
-1 ex. Robinia sp.(saicâm) ® BOcm, h 18 m, înclinat spre carosabil, se sprijină pe

gardul ce delimitează spaţiul verde, prezintă atac de boli i dăunători.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele
aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului i refacerea fondului vegetal în
compensarea celor 4 arbori avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-
28 cm, măsurată ia 1 m de Ia bază şi înăiţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 1 :6 pentru arborH în declin biologic 1 :1
pentru arborii uscaţi ) în perioada optimă ( toamna anului 2019 — primavara anului 2020) în
spaţiul verde aferent blocului, după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărU în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —7 ex.
Defrişare — 4ex, din care 3 ex. în declin biologic i 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mari naPOPAo1 4

ľ

/ Sef Serviciu Avize si Acorduri

( « ‘ Exp. Danieîa VINESCU

- Intocmit: Exp. Vasilica PLEŞU

Red: VPĺS ex.ĺ15.04.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 çfl9ąQ1%.%y
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1754117159711 i o APR 7019
CĂTRE

Domnul (
Str. I . sector ‚ Bucuresti

S.C. MONTEORU GRUP S.R.L.
Str DogariIor nr. 23, sector 2, Bucuresti

S.C. CASA GIKA BUDESTI S.R.L.
Str Nicolae Filipescu nr 32-34, ap.9, camera 1 sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă
HOSPITALITY BRANDS S.R.L
Str. C. A. Rosetii nr. 13, Sector 1, Bucureti

(str. C. A. RoseW, nr. 13, sector 1)

Referitor Ia adresa HOSPITALITY BRANDS S.R.L, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1715971/06.03.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.1754i07.03.2019, prin care soiicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobiluIui nr, 13 din str. C. A. Rosetti, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, s-a
inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind regIementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi compietariie ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl nr 13, str C. A. Rosetti:

- 1 ex.Ulmus sp.(ulm) bitulpinal e 40-BOcm, h 16m -reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echiIibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri.
- 2 ex.Populus sp. (plop) bitulpinai, tritulpinal e 10-25cm, h 12-14m reducerea cu

1/3 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri ‚ specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
- 6ex.Aiianthus aitissima (oţetar) e 20-6Ocm, h 14-16m -reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echiiibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri.

- lex. Tilia sp. (tei) O BOcm, h lBm -reducerea cu 1/4 din înăiţimea coronamentuiui
cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
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producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).

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

Totodată, vă facem cunoscut că Ia data verificării în teren1 în curtea imobilului nr. 13
din str. C. A. Rosetti, a fost identificat 1 ex. Populus sp. (plop), tritulpinal, în declin biologic
care prezenta scorburi pe cele 3 trunchiuri, atac de boh i dăunători, fiind necesară
defriarea acestuia.

Astfel, conform prevederilor Iegale în vigoare, pentru emiterea avizuiui de specialitate
privind defriarea exemplarului este necesar să

- delegaţi o persoană care să se prezinte ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu
sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, în ziua
de lucru cu publicul marţi între orele 9-13

- să prezinte o împuternicire din partea proprietarilor terenului din str. C. A. Roseui nr.
13, i o copie a actului de identitate;

- pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborelui ce urmează a se aviza pentru defriare, aveţi obhgaţia asigurării
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiuiui de 20-28cm
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază ş înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, pe terenul din str. C.A. Rosetti nr, 13 sau pe alt teren
proprietate pe care îl deţineţi pe raza Municipiuiui Bucureti. Această obligaţie se
concretizează prin semnarea unui Angajament de plantare.

Pentru relaţfl suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/305.55.00,
int. 4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47.

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

Toaletare —10 ex.

Director Executiv,
Simon a*iďrîą POPA

Sef SeciuAzeAcduri,

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: VP. /5 ex. — 17.042019 pmzentul avÍz a !ostpostat pe site-uI PMB
hUp:IIYNAV.pmb.roľ,nslitutiUplimari&directii/d •a mediuíavize arbod in consultare/avize arbod in consultare.php, pe data de
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PRIMĂR]A MUNICIRULUI BUCUREŞ11 romania2úl9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

19. APR 2Ů19

CĂ TRE,
Muzeul George Şevereanu

D-nul
Str Henri Coandă nr 26. sector 1

E-mafl:

Referjtor Ia adresa dvs. transmisă de către ADP Sector 1 cu nr. 3026/04.03.2019,
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1716429/07.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
1791/08.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru 2ex. arbori
situaţi în curtea Muzeului George Severeanu din str. Henri Coandă nr. 26, sector 1,
pentru care a fost semnat un Angajament de plantare în compensare în data de
10.04.2019, având în vedere verificarea efectuată pe teren, în data de 18.03.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Curte instituţie:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) e 60m, h 14-16m, crescute Iipit de clădirea Grădiniţei din
str. Henri Coandă nr. 24B, cu ramuri dezvoltate pe acoperiuI acesteia (unul dintre
exemplare s-a frănt în urma fenomenelor meteo nefavorabile din Iuna ianuarie)

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru sistarea prejudiciilor
materiale, evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite, prin grija
proprietarului/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în curtea Muzeului Dr. Nicolae
Minovici" din str. Nicolae Minovici nr. 1, sector 1 (întrucât nu există spaţiu de plantare în
curtea Muzeului George Severeanu de Ia adresa sus menţionată, în perioada optimă din

Nr. 1791117164291
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toamna anului 2019- primăvara anului 2020, conform Angajamentului de plantare nr.
1 T9IINI 0.04.2019

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificării în teren, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturfl referitor Ia defriarea arborilor, întrucât Iocaţia figurează
pe Iista Monumentelor Istorice/Zcne Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defrişare - 2ex. arbori care aduc prejudicii materiale.

DIRECTOR EXECUTIV
Simon -M riana POPA

ĺt4k

ef Serviciu Avize $ Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

p
Întocmit: Exp. Vasiĺica PLEŞUý€L

1 7. APk ?nr°
Red: TBJ5ex/12.042019 prezentul aviz a foşl poslat pe sito-uI PMB
htlpiNpmb roínsILtuliiIprmad&dirediţdirectia_mediWavizearbonJnnsuItar&avizeartodJn.nsuItarep41p pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

79. APQ2Q;g

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraűei nr4, sector 1

Spre ştiinţă:
-Asociaţia de Proprietari bloc 21 E
Str. G-ral .Ştefan Burileanu nr 1-3, sector 1, Bucuresti
Domnul dinte bloc

Referitor Ia adresa domnulului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1718867/14.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1984/15.03.2019, prin care solicítă
emiterea avizului de specialitate pentru aborii situaţi în spaţiul verde aferent bI. 21E din str.
General Stefan Burileanu nr.1-3, sector 1, după veriflcările efectuate pe teren, în data de
02.04.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B nr.114i2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţfllor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde stânga acces bioc 21E

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 12 m, prezintă ramuri frânte i uscate în
coronament — eliminare ramuri frânte i uscate cu aplicare Iucrarilor de echilibrare a
arborelui.

-1 ex Salix sp. (salcie) O 2Ocm, h 6 m, prezintă ramuri frânte i uscate în coronament
— eliminare ramuri frănte i uscate cu aplicare Iucrarilor de echilibrare a arborelui.

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e 2Ocm, h 12 m, reducerea cu maxim 0,5 -

1 m din Iungimea ramurilor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărfl producerü
de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate, degajare faţadă bloc.
Spaţiu verde dreapta acces bioc 21E

-1 ex Salix sp. (salcie) e 2Ocm, h 6 m, prezintă ramuri uscate în coronament —

eliminare ramuri uscate cu aplicare Iucrarilor de echilibrare a arborilor.
-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) e 2Ocm, h 6 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal O 20-4Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube

romanía2ül9.eu
pt..I,
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materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) e 25cm, h 10 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
In spatele bIocuIui 21E

-3 ex. Catalpa sp.(catalpa) e 2Ocm, h 6-8 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 2Ocm, h 18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

-2 ex. Acer sp.(arţar) e 30-4Ocm, h 12-14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărU producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene i a autoturismelor din zonă.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 13 ex.

Director Exeýutiv,
Simona-, ianPÇPA

Sef Seiciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLESU

17 APR
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞR romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

23. APPL 2019
CĂTRE

Doamna
Domnul l

(Str. Comana nr. 1416, sector 1)

Spre ştiinţă,
Doamna:

Referitor Ja adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1719565/18.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2081/19.03.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea
imobilului nr. 14-16 din str. Comana, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 16.042019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor şi H.C.G.M.S. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr.14-16, str. Comana, Ia Iimita gardului cu trotuarul i imobilul de Ia nr. 12

- 1 ex. Acer sp. (artar) e 40m, h 12m, fără urme vizibile de declin biologic (scorburi,

atac de boli ş dăunători), coronamentul afectează cablurile electrice, reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea
ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile, degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija dvs., în calitate de proprietar Iegal al
terenului pe care se află arborele, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Nr. 208111719565/
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneĺor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.SM.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
SimonaMâťiána POPA

;
ef Serviciu Avize i Acorduri,

Exp. Daniela VOINESCU

Ŕ

ĺntocmit
Expert Vasilica PLEŞU /ť-
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rç.,wpn!q?Q19.ęţ,
D1RECŢIA DE MEDIU

23. AP 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Planiflcare Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.BB, sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr. 3978/2803.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1725711/05.04.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr2795/08.04.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru pentru 5 ex. arbori aflaţi în declin biologic i uscaţi
ce prezintă un real pericol de prăbuire, situaU în Parcul Cimigiu ( zona Parter-Central,
Aleea Rozelor, Cartea Americană-Puţul nr. 2, Aleea Coniferelor), inventariaţi pe teren de
către inspectorfl din cadrul instituţiei dvs. i ilustraţi în tabelul I fotografiile anexate
solicitărfl, vă comunică:

-în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea lucrărilor de defriare a celor 5 ex.
arbori aparţinând speciilor Tilia (tei), Ulmus (ulm), Populus(plop), Rhus typhina( oţetar),
care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările 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 Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiiĺor necesare plantării de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în 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 i refacerea fondului vegetal, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, aveţi obligaţia
plantării a 25 arbori tineri, cu balot de pământ, circumferinta trunchiului de 20-28 cm
i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă optimă
toamna 2019- primăvara anului 2020) de Ia obţinerea avizului, în zonele unde au avut Ioc
defriăriIe ş în zonele deficitare din Parcul Cimigiu.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
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-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defriare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţUlor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor 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 sector1 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 đe specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii I este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturfl, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice1 cu completările ş modificăriie ulterioare, pentru arborfl situaţi în
zonele protejate.

DefrÎare — 4ex.arbori afIaţi în pericol de prăbuire i 1 ex. arbore uscat 100%.

Director Executiv,
Simona-Maria a POPA

o
6-

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOJNESCU

Întocmit
Exper[ Vasilica PLESU

1 a APR. 2019

Rcd P.V. i1 ex. — 17.042019 prczentul aviz a fnst postat pe site-uI PMB
http://nvv,rmh.ro/institutiiJprimari&díreeiii/direcţia mediwavize arbnri in consultare/avize arbyri in eonsullare,phn, pe dala de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5. Bucureşti, România 4î

TeI: 021.305.55.00
http:Íívnw.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIFIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Planificare Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr8B, sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr. 36111/21.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1725714/05.042019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.2798/08.04.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru pentru 7 ex. arbori aflaţi în declin biologic avansat
i uscaţi, situaţi în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău- Mioria), pe malul Iacului,
inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i ilustraţi în tabeluł i
fotografiile anexate solicitării, vă comunică:

-în conformitate cu prevederile din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrărilor de defriare a celor 7 ex.
arbori aparţinând speciilor Salix ( sa(cie),(tei), care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările 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 Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în 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 si refacerea fondului vegetal, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, aveţi obligaţia
plantării a 32 arbori tineri, cu balot de pământ, circumferinta trunchiului de 20-28 cm
i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă optimă
toamna 2019- primăvara anului 2020) de Ia obţinerea avizului, În zonele unde au avut Ioc
defriăriIe i în zonele deficitare în vegetaţie din Parcul Regele Mihai 1.

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

Nr.2798/1725714/

Bd. RegWia Esabeta nr 47, cod poştal 05G013, sedar 5, Buanşü, RománŁa

TeI: 021.305.55.00
hHp:it.pmbro



-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,

-Fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor 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 instituţii.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise i realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra
arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.&M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturfl, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completăriie i modificările ulterioare, pentru arborfl situaţi în
zoneie protejate.

Defri.şare — 7ex.arbori aflaţi în declin biologic din care 2 ex. arbori prezintă
coronament rupt

1&APR. 2019

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Da niIESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red P.V. /4 ex. — 17.042019 prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.ro/insţiţuljiJprjmarialdirecljj/djrectia mediu/avize arhori in consullare/avize arbori in çonsultare.yhn, pe data de

041. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta! 050013, sedors, Bucureşb, România
TeI: 021.3055500
hflp:IAwnv.pmb.ro

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞfl ŢO[flCflÇQ)%.ąU

DIRECTIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure.şti

( str. C.C. Arion, în trotuar, între imobilul nr, 17 i 19, sector 1)

Urmare a veriflcărilor efectuate în teren, în data de 27.05.2019, în str. C.C. Arion, nr 17 i

19, sector 1, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea

nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu

modiíicările i completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare i scoaterea rădăcinilor:

Str. C.C. Arion ‚ în trotuar, între imobilul cu nr, 17 i 19, lângă teren de sport

-1 ex. Populus sp.(plop) ® lOOcm, h lOm în declin biologic, încţinat spre trotuar i carosabil,

se sprijină pe gardul irnobilului, prezintă scorburi ]a co]et i pe trunchi, cilindrul central este afectat,

atac de boli i dăunători ‚ existând pericolul prăbuşirü la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările de defriare avizate se vor executa în regim de urgenţă, în apropiere fiind situată o

unitate de învăţământ, prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53. pentru

evirarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca

eăile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui în declin biologic

avizat pentru defrişare, conform FLC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori cu

balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la mnălţimea de lm de la bază şi

înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6:1) în

perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), în zone deficitare în vegetaţie de pe

raza sectorului 1.
La flnalizarea lucrărilor de plantare conĹ art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 6

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

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

Defrişare — J ex. în declin biologic

Director Executiv
Simona-Martäna POpA

61 şef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

/ -

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞUj&A

Red: VP. /4 ex. — 27.052019 prezentui aviza (astposfatpe siĺe-üI PMB

hţlpJ/ww.pmb.roiinstitutiilpdmari&directiUdirectia mediuiavize aţtod in consultare/avize arbod in cnnsultare.php, pe data de 2 9. MAI IPIP

Nr.ť2J477S5ŚXcL? ‘1

l I .4, il



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 9jq2OJ9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Oä ŤUN. yojg

CĂ TRE,
ADMINIS TRA ŢIA UNITA ŢILOR DE ÎNVĂ ŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI UNITĂ ŢIL OR

SANITARE PUBLICE (AUIPUSP)
B-dui Poligraťiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştünţă:
CoIegiuI Tehnologic « Viacesla v Harnaj
Bd. Ficusuiui nr. 20-26, sector 1, Bucuresiŕ

Email:

Referitor Ia cererea Liceului Telmologic „Viceslav Hamaj" nr. 1578/27.03.2019 inregistraÉă

Ia P.M.B cu nr. 1722725/27.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2430/28.03.2019, prin care

solicitaţi emiterea avizului de specialitale pentru intervenţia asupra a arbodlor siwaţi in curtea unităţii

de învăţământ, din b-dul Ficusului nr. 20-26, secwr 1, după veriíicările efectuate pe teren, b data de

17.05.2019 respectiv 23.05.2019, s-a inventarial următorul materiai dendrologic, pentru care, în

conformitate cu prevederile Łegii ar 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor, cu modiłicările i completădle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Nontele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti avizăm:

Toalctare
Curte Iiceu, la intrare profesori:

Reducerea la 1/4 (1 volumului co,vnamentelor, cu aplicarea lucrări[or de cchilibrare şi

eliminare ramuri uscate sijřânte, in vederea eliminärü riscului defróngere şi prăbuşire a ramzwdor

la condiţii ineteo nefavorabile la unnăloarele specü:
- l ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocm, h Sm - degajarea clădirii

- 2 ex. Thuja sp. (Wia) O 2Ocm, h 6m
- l ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h lOm

O
Reducerea cu 1/2 din înă4imea coronwnentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare ş

eliminare ramuri iąscate ifrónte, in vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente

prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii ;neleo nefm'orabde la următoarele specü:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 8m, inclinat spre ciădire

- I ex. Ulmus sp. (ulm) O 6Ocm, h 12m, Iângă gard
- l ex. Populus sp. (plop) O 8Ocm, h 14m, prezintă ramuri frânte

Reducerea cu 1/3 cli,, volumul coronanzentelor yi eliminarea ranzurilor uscaÍe ş frdnie, în

vederea evitărý produceru de pagube ;uaterkde sau accidenge prin frdngerea yi prăbuirea de

ramuri la condiţii meţeo nefavorabile la unnăioarele specü:
- 2 e Ulmus sp. (ulm) O óOcm, h 12m, prezinlă ramuri frânte
- 1 ex. Sophorajaponica (salcâmjaponez) O óOcm, h 14m

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 12m
- 2 ex. Ulmus sp. (uJm) O 40-ĎOcm, h 12m

Czzrte Iiceu, Corp B cărnin:

Nr. 243011722725

Bd. Regma Eflsabeta .u 41. cod poşlal D513, sedor5, Bunimşli. Rom&i

T&:021.3c5.s5OO
hup:ilmnv pmbro



Reducerea la 1/4 z iohgnzząlui coronameníelor, cu aplicarea lucrärdor de cchilibrare ‘i
eliminarea mmurdor frpue şi usca!e, în vederea eliminň;'U riscului de fróngere şi prňbudre a
mnzwilor Ia co;zdiţü uzewo iwfavorabik la unnătoarele specü:

- 8 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 12m
- I ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 6m, înclinat

Defriare cu extragerca rădăcinilor;
Curte Iiceu, 1,, in trare profesori:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O óOcm, h 14m, in declin biologic, prezintă scorbură i atac de
boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile şi produceńi de pagube
matedale sau accidente.
Corp B cămin:
- 1 ex. Saix sp. (salcie) O 8Ocm, h Bm ‚ in declin biologic, prezintă scorbură profundă pe trunchi,
lipsă cilindru centml, atac de boli si dăunători. existând pericolul prăbuşirii la condiţii meteo
nefavorabile şi produceńi de pagube maedale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietaruiui sau administratorului legal al terenului
pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuăndu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces ş reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibm) bio)ogic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

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

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

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului, in compensarea ce)or 2 arboń în deciin biologic,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 cx. arbori
cu baiot de pământ, cu circumferiuţa trunchiului de 20-28 cm, mňsurată Ia înălţimea de ł m de
la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, astfel 2
ex. arboń în curtea liceuţui de unde s-au defńsat cei 2 arbori i 10 ex. arbori în alte unităţi pe care le
aveţi în adminis(rare, in prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului
2020.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 24 ex.
Defrişure — 2 ac ín declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimęiJaMa5jana POPA
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j l Expert Daniela VOINESCU
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Exped Vasilica PLESU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Üă (UPL V'i

CĂTRE

MINISTERUL ED UCA ŢIEI NA ŢIONALE I CERCETĂRH ŞTIINŢIFICE

ACADEMIA DE STUDH ECONOMICE DIN B UCUREŞTI

Str. Piaţa Romanä nr. 6, sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 3294/10.04.2019, înregistrată b P.M.B cu nr.

1727448/1 1.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3020/12.04.2019, prin care

O
solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în

spaţiul verde aferent campusurilor studenţeti, aparţinând instituţiei, cu sedii în

sectorul 1 i 6, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de

24.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţiilor

verzi din intraviłanul localităţilor, cu modificările ş compietăńle ulterioare i potrivit

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

Municipiului Bucureti, avizăm

COMPLEX MOXA ‚ str. Mibail Moxa nr. 11, sector ĺ

Toaletare:
Lângă Cămin B

- 1 ex. Morus sp. (dud) multitulpinal O 10-2Ocm, h 6m- reducerea cu 1/4 a

volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor

fřânte i uscate i degajare faţadă cămin.

D
- 1 ex. Monis sp. (dud) O 3Ocm, h 6m- reducerea cu 114 a volumului

coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor frânte i

uscate ş degajare faţadă cămin.

In spate Cămin C
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 8Ocm, h 12m, prezintă mici scorburi fără a fi afectat

vizibil cilindrul central, înclinat spre bangar- reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor frârite i

uscate.
In faţă Cămin D

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Scm, h 8m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor frânte I

uscate i degajare faţadă cămin ş cabluri.

In fată Cămin A
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 2Scm, h lOm- reducerea cuĄ&Ď,piumu1ui

coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminare4řąr%ţriIorQânte i
OĘ ć.,, \\

uscate şI degaj are faţada camm şl cablun.

\\CE7._oą ľ. i

Nr. 3020/1727448/



- 1 ex. Salix sp. (salcie) o lOcm, h 4m — reducerea cu maxim 1-I,Sm din
lungimea ramurilor pendule, în vederea eliminării riscului de iřângere i präbuire aramurilor la condiţii rneteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare acoronamentului i eţiminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Sem, h IOm- reducerea cu 1/4 a voiumului
coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor frânte i
uscate i degajare faţadă cămin.

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 12m- reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor fřânte i
uscate i degajare faţadă cămin i cabluri.
La intrare COMPLEX MOXÄ, Iângă cabina de pază

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) bitulpinal O 25-3Ocm, h 12m, iângă
gard - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare, eliminarea ramurilor &ânte ş uscate.

- l ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) bitulpinal O3Ocm, h 12m - reducerea cu
1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea
ramurilor frânte ş uscate.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 12m- reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor frânte ş
uscate i degajare faţadă cămin.
La intrare COMPLEX MOXA, dreapta acees

- 2 ex. Ailanthus altissima (fas oţetar) O 1O-l5cm, h Ďm- reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor
frânte i uscate.

- I ex. Salix sp. (salcie) O lOcm, h 4m - reducerea cu maxim 1-1,5m din
lungimea ramurilor pendule, în vederea eliminării riscului de &ângere ş prăbuire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare acoronamentului şÎ eliminarea ramuńlor uscate.
Defriare:
Cămine Moxa, Iângă puţ

- l ex. Ailanthus altissirna (faIs oţetar) O lScm, h 12m-uscat 100%
Lângă Cămin B

- l ex. Tbuja sp. tritulpinală (tuia) O lOcm, h 4m-uscat 100%
In spate cămin C

- 1 ex. Populus sp. bitulpinal (plop) O óOcm, h 24m, Iângă gard-în declin
biologic, prezintă scorburi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii Ia
condiţii meteorologice nefavorabile.

- I ex. Acer sp. (arţar) O óOcm, b 12m, se sprijină pe hangar -în declin
biologic, prezintă scorburi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii la
condiţii meteorologice nefavorabile.



nivelul superior al căminelor), pentru a evita třângerea acestora la condiţii meteo

nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată i esenţa slabă a lemnului speciei.

Defriare cu scoaterea rădăciniłor:
Spaţiul verde limita lateral dreapta

- 1 ex. Populus cauiadensis (plop) O 45cm, h lOm, 100% uscat
Limita dinspre spate Iatura către Palatul copiilor sector 6:

- 1 ex. Populus alba (plop) O SOcm, h lOm, rupt Ia condiţii meteo nefavorabile

iar prin reducerea arpantei viabile rămasă în coronament nu se poate reface

coronamentul
CÄMINUL T[MONIERULUI, Drumul Timonierului nr. 34 (str. Łeaota)
sector 6

Faţă cămin
Reducerea cu maximum 1,Sm din lungimea ramurilor care afectează faţada

căminului i a celor pendule spre aleea carosabilă i aleea de acces către intrare, în

vederea eliminării riscului de h-ângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo

nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare i echilibrare a coronamentelor i
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora

(primul etaj de arpante)
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 7Ocm, h 16-18m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O lOcm, h 8-lOm
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 2Ocm, h 8m, înclinat 450 peste aleea carosabilă de

acces în incintă
- 1 ex. Prunus cerasus (VÍfl) O lOcm, h 5m

Lateral stônga cămin către str. Leaota:
Reducerea cu maximum 1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada

căminului ş a celor pendule spre carosabilă, în vederea eliminării riscului de &ângere

ş prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrăńlor de

formare ş echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, fără a se

elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O lScm, h lOm
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 45cm, h 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h lOm

Ĺateral dreapta cămin:
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O l5cm, h 1O-12m - reducerea cu

maximum 1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada căminului, în vederea

eliminării riscului de &ângere ş prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului ş eliminarea ramurilor uscate,

fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de arpante)

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe

care se află arborii, în speţă Academia de Studii Economice din Bucureti, cu

personal specializat/calificat, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de

acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din

jur ş a reţelelor aeńene, astfel :
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din AnexŚ H.Cf4:B. nr.

304/2009 privind NonDele de protecţie a spaţulor verzi de pe teţłÝřflď$%?9ilpiu1ui

I •



La intrare COMPLEX MOXA, dreapta acces
- ĺ ex. Morus sp. (dud) tritulpinal o 30-35cm, h 12m -în declin biologic,

prezintă scorburi, atac de boli şi dăunători, existând pericolul prăbuirii la condiţii
meteorologice nefavorabile.

TOTAL — Toaletări — 15 ex.
— Defr4ări — 5 ex, din care 2 ex. uscate 100% ş'i 3ex. în declin

biologic
COMPLEX BELVEDERE A 6- A8, str. Chibzuinţei nr. 2, sector 6

Toaletare
Spaţiul verde Complex Belvedere Căminele A 6- A 8:

Reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţadele
clădirilor i a celor pendule peste trotuar, parcare i carosabil, în vederea eliminării
riscului de kângere ş prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate de
la bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
arpante)

- 25 ex. Salix sp. (salcie) O 15-25cm, h 1O-12m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 25cm, h 8m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, h 6-8m
- 1 ex. Populus simonii tritulpinal (plop) O 9Ocm, h 12m - eliminarea ramurilor

uscate i reducerea cu ţt din înălţimea coronamentului (până la nivelul de minimum
1 Om) pentru a evita Iiângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere
vârsta înaintată i esenţa slabă a lemnului speciei.

COMPLEX BELVEDERE A 1- A4, str. Ing. Pascal Cristian nr. 25-27,
sector 6
Spaţiul verde incintă C'omplex Belvedere în jurul căminelor Á 1- A 4:

Reducerea cu maximum 1 ‚5m din lungimea ramurilor care afectează faţada
căminelor i a celor pendule spre aleile carosabile i imobilele învecinate, în vederea
eliminărü riscului de fřângere ş prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de formare ş echilibrare a coronamentelor ş eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul
etaj de arpante)

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O l5cm, h 8m
- 6 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 20-25cm, h lOm
- 6 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O lOcm, h 4m
- 18 ex. Acer negundo ş platanoides (arţar i paltin) O 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O lOcm, h 8m, înclinat 25° peste aleea pietonală
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 8m, rupt ła condiţii meteo nefavorabile
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 8-l5cm, h 6-lOm
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) O 45cm, h 12-14m
- 5 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) O 35-4Ocm, h 12-14m, unele dintre

exemplare prezintă în coronamente ramuri rupteĺfrânte
- 2 ex. Liriodendron tulipifera (arborele Ialea) O 15-2Ocm, h 8-lOm
- 12 ex. Populus simonii, canadensis ş pyramidalis (plop) O 4Ocm, h 14-16m -

eliminarea ramurilor uscate ş reducerea cu % din înălţimea coronamentelor (până la



Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arbodlor se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente eu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnołogiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia RC.G.M.B.

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

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoiiui Municipiului

Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării

a 22 ex. arbori tineri cu balot de pămnt, circumferinţa trunchiului de 20-28cm

‘: i înălţime corespunzătoare circumferinfei în funcţie de specie, în spaţiul verde

aferent complexelor studenţeti din incinta cărora s-au defriat arborii, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiń i reţele de utilităţi, în perioada optimă de

plantare din toamna anului 2019 — primăvara anului 2020, respectând Angajamentul

de plantare nr. 3020/A din 28.05.2019
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

30412009, aveţi obłigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificărü în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art, 4 din acelasi act normativ.
Menţionăm că verificările în incinta Complexului Moxa au fost efectuate

împrcună eu doamna administrator

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil

pentru Complexul Moxa din str. Mihail Moxa nr. 11, însoţit de avizul Ministerului

Culturii i Identităţii Naţionale, întrucât locaţia figurează pe lista Monumenteĺor

Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti.

Toaletare — 106 ex.
DeJ-4are — 7 ex, din care 3 ac în declin bio/ogic, 3 at uscate l0O% .yi 1 ac

prezintă coronamentf'ânt

DIRECTOR EXECUTIV,

Sirnona-Muçirnw POPA
efServkiu Avize iAcorduri
Expert Dani%?INESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

03. IUN. 2019

CĂTRĘ
Administratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr.1, Sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Sfânta Vineri — Calea Griviţei nr 202, Sector 1, Bucuresti
- Doamnul bI sc. ‚ et. ap. Sector 1,
Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 534/BNO5.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1727954/12.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3072/15.04.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de defriare a unui arbore situat în Cimitirul Sfânta Vineri
din Calea Griviţei nr. 202, sector 1, „copacul fiind un pericol pentru Iucrarea funerară ‚ aa
cum se vede în foto ataată a petentului oncesionar aI Iocului de veci 99
cu capelă-fig, 24 cu Actul de Concesiune nr. .„ Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 23.05.2019, a fost inventariat urmatorui material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile uiterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defriare i scoaterea rădăcinilor:
In spateĺe Iocului de veci figura %

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25cm, h 12m, prezintă scorbură pe trunchi i fisuri pe
trunchi,se sprijină pe acoperiuI capelei, existând pericolul prăbuirii ia condiţii meteo
nefavorabile ş producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea monumentelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) I
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Cimitirul Sfânta Vineri, în prima
perioadă optimă de plantare (toamna anului 2019, primăvara anului 2020).

I i

Nr. 3072/1727954!



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

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare-1 ex. aflat în declin biologic

Director Executiv,
SFŕFi&na-Mariana POPA

tY
ef Serviciu Avize i Acorduri,

Exp. Daniela VOINESCU

Intocmit
Expert Vasilica FLEŞU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

03. WN. 205

CĂ TRE,
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1

B-dul Poligraűei nr4, sector 1

Spre ştiinţă:
Muat & Asociatii S.P.A.R.L.
B-dul Aviatońlor nr. 43, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 4639/11.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1728562/16.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3151/17.04.2019, prin care ne transmiteţi
cererea transmisă de Muat & Asociaţii S.P.A.R.L., de emitere a avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 4 arbori situaţi în aliniamentul stradal din Bd. Aviatorilor nr. 43,
sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.05.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
In aliniament stradal, în dreptul imobflului nr. 43, B-dul Aviatofllor

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărĺi producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea I prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile Ia
următoareíe specii:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h 12m, prezintă ramuri uscate - reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea
de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.
In aliniament stradal, în dreptul imobflului nr. 41, B-dul Aviatorflor:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echiiibrare ş eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe
care se află arborii, ADPS 1, conform ań. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate ş frănte), evacuându

Nr. 315111728562/
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se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că, administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborfl este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în
zona operaUunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.CG.MB. nr.
304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările si modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Toaletam —5 ex.

DIRECT RţXECUTIV,
Simo qs\ęoPA

(kFý ef Serviciu Avize i Acorduri,
Expert Daniela VOINESCU

Tntocmit,
Expeń Vasilica PLEŞU

2RMÂL ZÉflS

Red. G.M. 5ex/28,052019 - prezentul aviz a fost postat pe siLe-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

CĂTRE,
S.C. THE JAR BAR &PUB SRL

Str. Pictor Theodor Aman nr.36, Sector 1, Bucuresti

Spre ętiinţă:
Domnului
Str. nr ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1696741/10.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.153/11.01.2019, prin care solicită în
calitate de proprietar aI imobilului nr, 38 din str. Teodor Aman, emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra a 5 arbori situaţi în curtea imobilului nr36 din str.
Pictor Theodor Aman, Ia Iimita de proprietate cu imobilul nr. 38, sector 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

‚— Toaletare:
Curte imobil nr. 36, str. Pictor Theodor Aman, Ia Iimita de proprietate cu imobilul nr. 36:

- Sex. Ailanthus altissima ( fals oţetar ) 30-40m, h 12m — reducerea cu 112 din

înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea

ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frăngerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

Iait
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

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

Director Executiv
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

e
ŹÇv

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU ţ-w.

2019

Red: V;P. /4 ex. — 29.05.2019 prezentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB
hUp:flvAw,.pmb.ro/institutii/phmariaidirectii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consultare.oho, pe data de

Bd. Reoina Elisabeta nr 47. staJ 050013. sedor 5. BucuresU. România I I I



PRIMĂRIAMUNICIPIULUIBUCUREŞ11 roiTpnia2Ol%.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

6. !‘JN 2ONr. 1484,3956,43861171320311733987117373631

CĂ TRĘ
Asociaţia de proprietari Condominiul Barbu Delavrancea 63

Str Barbu DeIa vrancea nr. 63, Sector 1, Bucureti
EmaU;

( Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1713203/26.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 1484/27.02.2019, prin care solicitati emiterea avizului de defriare pentru
un arbore situat în curtea imobilului nr. 63 din str. Barbu Delavrancea, sector 1, vă
comunicăm următoarele:

- Direcţia de Mediu prin adresa nr. 1484/1713203/03.04.2019, a transmis Asociaţiei
de proprietari Condominiul Barbu Delavrancea 63 din str Barbu Delavrancea nr 63,
documentele necesare elíberării avizului de defrisare aI aboreluL

-prin adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1733987/08.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 3956/09.05.2019, Asociaţia de proprietari Condominiul Barbu Delavrancea 63 din
str Barbu D&a vrancea nr 63, a revenit Ia soflcitarea iniţială de defdare a arborelui
solicitând eliberarea avizului de toaletare.

-prin adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1737363/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 4386/20.05.2019, a fost transmisă o copie a documentelor de proprietate a imobilului
nr. 63 din str. Barbu Delavrancea

-ca urmare a soicitării Asociaţiei de proprietari Condominiul Barbu Delavrancea
63, privind cererea de toaletare a arborelui situat în curtea imobilului nr. 63 din str Barbu
Delavrancea si după verificările efectuate pe teren s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 63, str. Barbu Delavrancea:

- 1 ex. Acer sp.jarţar) ® 40-6Ocm, h 8-lOm, înclinat, dezrădăcinat în partea opusă
înclinării existând perícolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile- reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea uurării masei
vegetative a arborelui si evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
I prăbusirea arborelui sau a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri
uscate.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal al
terenului pe care se află arborele, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
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echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate i frânte), evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur.

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

?ÜA
‘0

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU rnAr%.

Red: &M. / 5 ex. — 29052019 pmzentul aviz a ťost postat pe siźeui PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIP1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü&íurj 20;g

CĂ TRE,
A DMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI

8-dul Poligrafiei nr.4,
PUBLIC SECTOR 1
sector 1

sector 1

Nr. 3158/1728542!

Spre ştiinţă:
Domn ului ů

o

Referitor ia adresa dumneavoastră nr. 4628/11.04.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr. 1728542/16.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3158/17.04.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea de emitere a avizului de defriare pentru intervenţia asupra
arboriior situaţi în aiiniamentul străzii Lainici nr. 61, sector 1, după verificarea efectuată
pe teren, în data de .2019, a fost inventariat următorul material dendroiogic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările uiterioare, H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea aiveolelor stradale din cadrui plantaţHlor
de aliniament si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare si scoaterea rădăciniior cu obiigativitatea menţinerii aiveolelor:
Aliniamentul străzii Lainici în dreptul imobflului nr. 59:

cJ - 1 ex. Catalpa sp. (cataipa) O 4Ocm, h 4m, în declin biologic, înclinat spre carosabil,
prezintă scorburi Ia coiet, ia inserţia arpanteIor i atac de boli i dăunători.
Aliniamentul străzii Lainici în dreptul imobfluiui nr. 61:

- 1 ex. Cataipa sp. (catalpa) O 4Ocm, h 4m, în dechn biologic, prezintă scorburi Ia
colet, Ia inserţia arpanteIor I atac de boli i dăunători.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor 2 arbori în
declin biologic avizaU pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantărü a 12 ex. arbori cu baiot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi
înălţime corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru arborii
în declin biologic) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020)
astfel 2 ex. în alveolele rămase Iibere după extragerea rădăcinilor Ia adresele sus
menţionată, respectiv 10 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare cont. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 1 0 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din
aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

/

Sef Serviciu Avize
Expert Daniela

i Acorduri,
VOINESCU

2ü;

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞUĹĄ

Red: G.M. /5 ex. — 29052019 prezentul aviz a fost postat pe siIe-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIP1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

05. IUN. :ę
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CĂ TRE,
ADMINJSTRA ŢIA DOMENIUL UI

B-dul Poligrafiei nr.4,
PUBLIC SECTOR 1
sector 1

Spre ştiinţă:
Asociaţiei de propríetari bI. 67, str. Nicolae Racota nr. 2, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5151/12.04.2019 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1729334/17.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3212/18.04.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea Asociaţiei de proprietari de emitere a avizuiui de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din str. Nicoleta Racota nr. 2, sector 1, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde Iateral dreapta bloc:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 3Ocm, h 12m, usor înclinat -reducerea cu
1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare ş eliminarea ramurilor
uscate si frânte în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 12m- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate i fränte
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş
prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 16m, coronament de mari dimensiuni care
afectează trotuarul- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabie i degajarea trotuarului.

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 4Ocm, h 15m, coronament de mari
dimensiuni - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
Spaţiu verde Iateral stânga

Reducerea cu 1/3 din
eliminarea ramurflor uscate,

bloc:
volumul coronamentelor cu apĺicarea Iuc e echilibrare si

în vederea evitărü producerä de?&bteriaIe sa'u

______

?H til
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accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabfle Ia
urmă toarele specű:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 3Ocm, h lBm
- 1 ex. Ailanthus altissima bitulpinal (fals oţetar) O 2Ocm, h 18m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O lOcm, h 16m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 4Ocm, h 18m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocm, h 18m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O lOcm, h 8m, înclinat spre parcare - reducerea la 1/4 a

volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului
de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate i frânte, în
vederea evitărfl producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbusirea
de ramuri la condiţii meteo nefavorabile
Spaţiu verde Jângă bloc, sa 1:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 3Ocm, h 16m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu alpicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea I prăbuirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
Spaţiu verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare I
eliminarea ramurflor uscate şi frânte în vederea evitărü producerä de pagube materiale sau
accidente prin frângerea .şi prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabfle Ia
urmă toarele specü:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 3Ocm, h lOm
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O lÜcm, h lOm, înclinat spre bIoc
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O SOcm, h 18m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 18m, Iângă faţadă bloc
- 1 ex. Morus sp. (dud) O l5cm, h 10m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O lOcm, h lOm
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 16m, înclinat.
Reducerea cu 1/2 din înă#imea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea evitărä producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea i
prăbuirea de ramuri Ia condiţü meteo neŕavorabile Ia următoarele specä:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 7Ocm, h 20m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 20m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 2Dm.

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde Iateral dreapta bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O lOOcm, h 12m — uscat 100%.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al

terenului pe care se află arborfl, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele
aeriene, astŕel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
-defńşarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore cu balot de
pământ cu circumferinţa trunchiutut de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocuiui, în prima perioadă optimă de plantare (toamna anului 2019, primăvara anului 2020).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —22 ex.
Defrişare— 1 ex. uscat 100%.

r
DJRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

ćr
%‘ ef Sendciu Avize i

Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit Expert Vasilica PLEŞUýĆL*.\

c

ŮJţ4

Red: GMJS ex129052019
prezentul aviz a ĺost postat pe síle-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rornania2Ol9.eu

CĂTRE
ADMINISTRATIÁ LACURI, PARCURI ŞIAGREMENTBUCUREŞTI

Şos. Bucureşti P1oieti nr. 8 B, Sectorul I

Parcul Regcle Mihai I (Herăstrău)

Nr. 4274/1736224/ 05. (UN. ;‘g

Spre ştiinţă
Fundaţia Prais — prin D-na

Referitor la adresa d-nei .. i. reprezentantă a Fundaţiei PRAIS, transmisă prin e
mail, înregistrată la P.M.B cu nr. 1736224/14.05.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
4274/15.05.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra lianei
Hedera care a invadat trunchiurile i coronamentele arborilor situaţi în spaţiul verde aferent Parcului
Regele Mihai I (Herăstrău), vă facem cunoscut că în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi
pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare
Zona parcului Regek Mihai I (Herăstrău):

- eliminarea lianei aparţinând speciei Hederea helix (iederă) care a invadat trunchiurile şi
coronamentele arborilor situaţi în parc, întrucât specia face parte din categoria plantelor semi
parazite, cu sistemul radicular ce se fixează pe trunchiul arborilor i se hrăneşte din seva acestora, în
timp devine o “poartă deschisă" pentru boli şi dăunători, ducând în timp Ia instalarea timpurie a
declinului biologic al arborilor.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborii invadaţi, etapizat, cu unelte specifice acestui tip de lucrări, astfel încât să nu se producă
leziuni ale scoarţei arborilor, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu
bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea scoaijei arborilor
pe care este fixată planta.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, obţinerea punctului de vedere aI Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen dc valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii ş Identităţii Naţionale, întrucât Iocaţia figurează pe lista Monumentelor
Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureti.

Defriare — liana Hedcra

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-$ĘĘQfÁ

ĺĺ1Ýa
ĺĺ' í&b

Red EC. /4 ex. — 3005.2019 prćzenLul aviz a fost poslaĹ pe siIe-uI PMB
http://nvvpmb. roĺinstiluti í/priman&d i recIii/direcIiamediu/avize_arbon_in

efServicizi Avize iAcorduri
Expert Dan iela VOINESCU

Lńtocmit
Expg$gJ2ristina ENACHE c
consultaíe/avize_arhri_in_constiItare php pe data de

.4.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ornania2ql9.eu

Nr.2389, 2635, 395711721998, 1724540, 17340161 13. IUN.2019

o

CĂTRĘ
ROMAERO S.A.

B-dui Ficusuhji nr 44 Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1721998/26.03.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2389/27.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizuiui de
specialitate de defriare pentru arborii situaţi pe terenui din B-dul Ficusuiui nr. 44, sector 1,
întrucât acetia afectează gospodăria de apă din cadrul ROMAERO, cu completăriie
înregistrate ia P.M.B cu nr. 1724540/02.04.2019, 1734016/08.05.2019 i la Direcţia de

Mediu cu nr.2635/03.042019, 3957/09.05.2019, după verificarea efectuată pe teren, în

data de 08.04.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui

Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte ROMAERO, B-dul Ficusului nr. 44 ( Zona - Gospodăria de apă i Íimita cu

Aeroportul Băneasa)
- 5 ex. Salix sp. (saicie) 0 60- BOcm, h 8-lOm, prezintă ramuri frânte în

coronamente
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) 060 cm, h 16m
- 4 ex. Prunus cerasus (visin) 010-20 cm, h 4-6m
- 9 ex. Prunus domestica (prun) 010-25 cm, h3-6m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 030 cm, h 6m
- 4 ex. Malus domestica (măr) 015 cm, h 6m
- 1 ex. Prunus avium (cires) 010-20 cm, h 4-6m
-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) 010-20 cm, h 4-6m
-2 ex. Prunus domestica (prun) 010-20 cm, h 4m, uscate 100%
Lucrăriie de defriare avizate se vor executa prin grija

proprietarului/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

o
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bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 170 ex.
arbori cu balot de pămánt cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de
specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului 2019, în aliniamentele stradale
din str. Macului -50 ex. Tilia spjtei), str. Cruovăţ-50 ex. Tilia sp. (tei), str. 5Ł Constantin
i Elena -55 ex. Tilia sp.(tei), B-dul Iancu de Hunedoara -15 ex. Fraxinus sp.(frasin),
conform Protocolului de Plantare nr. 40/12.03.2019, încheiat cu ADPSI.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 30 ex, din care 2 ex. uscate 100J%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

3

ĺĺ ‚

‘9 In1P'

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOiNESCU

ćçí

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU 7Ę

21YN „‚

Red V.P. /5 ex. — 04.06. .20 19 prezentui aviz a fost posiat pe site-u PMB
flttp:/Í.pmb.roľinstituliiIpdmahaIdirectii/directia mediuíavize arbQh n consultarelavize arbori n nsultare.nhn, pe data de
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2557/1723837/

CĂ TRE,
Domnul

-

Str. r. sector 1, Bucuresti
Spre ştiinţă
Domnul

Referitor la adresa donmului înregistrată la P.M.B cu nr. 1723837/01.04.20 19
i la Direcţia de Mediu cu nr. 2557/02.04.2919, prin care ne transmite solicitarea de emitere a
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr. 49 din str.
Emanoil Porumbaru, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 17.05.2019, s-a inventańat
următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teńtońul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toalctarc:
Curte imobfl 17ľ. 49, la limita gardului cu imobilul nr. 51, str. EmanoU Porumbaru:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 70-8Ocm, h 16m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului eu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de
pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuirea de ramuń la condiţii meteo nefavorabile.

Luerarea avizată se va executa prin grija proprietarului /administratorului legal al terenului
pe care se află arborele, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (pńmăvara sau toanma), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate ş fřânte), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile

— de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur.
Precizăm că, proprietarul /administratorul legal al terenului pe care se află arborele este

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

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

DIRECTOR E$'ttUTIV,

SirnonaMarRAo ))
Sef Serviciu Avize si Acorduri

ĺ ‘Expert Daniela VÓINESCUc1

Întoemit: Expert Vasilica PLEŞUĄ

Red. U.M. 5ex./04.06..2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe daia de % Jjflq ?Plr

I ct. I
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CA TRE,
Fundaţia “Ion Ghica", Str. Nicolae Iorga nr. 1-3, sector 1

E-maiĺ:

Spre $iinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENÎULUI PUBLIC SECTOR 1
B-duĺ Poíigrafiei nr 4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa ADPS 1 nr 5409/11.042019, înregistrată Ia RM.B cu nr
1728560/16042019, Ia Direcţia de Mediu cu nr 3152/17.04.20192019 prin care ne transmite
solicitarea Fundaţiei" Ion Ghica", de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui
arbore situat în curtea imobilului nr. 1-3 din str. Nicolae Iorga, sector 1, cu completarea dvs.,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1739243/22.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4725/23.05, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 17.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul locahtăţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr 1, str. Nicolae Iorga

- 1 ex. Magnolia sp. (magnoile) bitulpinală e 20-3Ocm, h Bm, prezintă arpante care
afectează trotuarul i clădirea —reducerea cu maxim 2 m din Iungimea ramurilor în vederea
echilibrărü arborelui, cu degajarea trotuarului i faţadei imobilului.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului /administratorului fegal aI terenului
pe care se află arborele, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.8. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentw a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate ş frânte), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că, proprietawl /administratorul Iegal aI terenului pe care se af]ă arborele este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoane?or in zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Toaletare —1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M a POPA

ef Serviciu Avize I Acorduri,
04b3 ‚y - Expeń Daniela VOlNESgf

Intocmit: Expert Vasilica PLEŞU.

Red. G.M 5 exiO4O5.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 1)
pe đata déZ

I ‚tt= VH I
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PAIMĂRIA MUNIGPIULUI BUCUREŞH
DIRECŢIA DE MEDIU

l (VN, ZI
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureşti

Spre stiintă.
-DI -

Str. r vila ‚ sc ap. Sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr.6103/12.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1729330/17.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3217/18.04.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat in spaţiul verde din str. Făurei nr.4, vila 6, sc. B, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 03.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde, str. Făurei nr.4, vfla 6, sa 8:

-1 ex. Abies alba (brad) O=25cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegai aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-2Scm, măsurată
Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplaruiui corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent vilei cu nr.6, sc.B, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

Nr.321 7117293301
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Áw
ĺĺ'

hp

i t'
Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expefl Vasilica PLEŞU

iU. W1%. Z013

Red: VP/5 cr106 06.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
httD://www.pmb.roľinstitutii/primaria/directü/directia medj&a'jze arbod in consultarelavize arbod in consultare.oho pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDiU

romania2Ol 9.eu
t cMaJ lntä 1.!

13. ÍUN. 2019

CĂTRF,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

BduI Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3,Bucuresti

Spre ştiinţă:
DL
Str.

-

‚ Sector 1, Bucureti

Referitor ia adresa A.L.P.A.B. nr. 4135/08.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1729644/18.04.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 3308/19.04.2019, prin care ne transmite
solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate de defriare a 2
arbori amplasaţi în curtea imobiiuiui din str. Popa Tatu nr. 73, sector 1, cu completarea
transmisă de domnul I i i înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1737633/17.05.2019 şi Ia
Direcţía de Mediu cu nr. 4392/20.05.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data de
17.05.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţíiior verzi din intravilanul
Iocalităţiior, cu modiflcările i compietăriie uiterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor:

—-. Curte imobil nr. 73, str. Popa Tatu:
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 3Ocm, h 12m, Iipit de clădirea imobilului

vecin, sistemul radicular aI arboreiui a pătruns sub fundaţia clădirii ridicând-o, înclinat, în
pericoi de prăbuire.
Toaletare:
Curte imobil nr. 73, str. Popa Tatu:

- 1 ex. Cataipa sp. (cataipa) O 3Ocm, h 12m, situat ia mai puţin de lm faţă de canal,
coronamentul arborelui afectează acoperiuI imobilului vecin - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor frânte i uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal ai
terenului pe care se afiă arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrăriior, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces i reţeleie
aeriene, astfeL
- toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu Fi afectat

Nr. 3308, 439211729644117376331
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echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare se
poate executa în orice perioadă a anului)

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a Gex. arbori cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1)
În perioada optimă (toamna anului 2019, primăvara anului 2020) plantate astfel : 1 ex. în
curtea imobilului nr. 73 din str Popa Tatu i 5 ex. în alte spaţii deficitare pe care Ie aveţi în
administrare.

La finalizarea Jucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării În teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din
aceIaşi act normativ.

Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii domnului Bratu Lucian, privind emiterea
avizului de specialitate de defrişare i aI arborelui situat în curtea imobilului nr. 73, de la
adresa sus menUonată, Iângă canal, care poate afecta canalizarea, este necesar să se
prezinte Ia sediul Direcţiei de Mediu —Serviciul Avize i Acorduri, o expertiză efectuată de
Apa Nova sau un operator autorizat în acest sens, din care să rezulte în ce mod sistemul
radicular aI arborelui afectează canalizarea.

Toaletare— 1 ex.
Defrişare — lex. arbore În pericol de prăbuire

Director Executiv,
Simon ariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Üz :y
Intocmit

Expert Vasilica PLESU

Red: GM. /5 ex. — 29052019 pmzentui aviz a fost postat pe site-uI PM8
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1& IUN. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureşti

Spre stiintă:
-Dna
B-dul - nr Sntnr 1
- Dna -

B-dul r nr Sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr.5257/15.04.2019 înregistrată Ia P.M.B cu nr
1729746/18.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3329/19.04.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea d-nei privind emiterea avizului de speciafltate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din b-dul Luptătorilor nr.8 şi nr.10, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 03.06.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.MB. nrAl4/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.
aviză m:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolelor din
aliniament:
Aliniamentul din b-dul Luptă torilor nr8, dreapta acces:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=4Ocm h=6m, prezintă scorbură Ia colet, afectat de
boli şi dăunători pe trunchi şi pe şarpante (conform foto anexată).
Aliniamentul din b-dul Luptă toriĺor nrB, stânga acces:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=eOcm h=lOm, prezintă scorbură profundă Ia colet,
afectat de boli şi dăunători (conform foto anexată).
Aliniamentul din b-dul Luptătorilor nr. 10:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=6Ocm h=8m, prezintă scorbură profundă Ia colet,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă,
prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Nr.332911 729746/
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 18 ex.
arbori tineri cu balot đe pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 3 ex. în alveolele rămase Iibere, în urma
defrişării (cu păstrarea obligatorie a alveolelor) şi 15 ex. arbori în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

07 (IJŞą

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expert Đanieia VOINESCU

Întocmit
Expefl Vasilica PLEŞUP&

flod: VP/5 eWO6 06.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htto:/Mww.omb.roflnstitutii/primaria/directii/ďrectia mediulavize arbod in consultare/avize arboń in consultare.nhn, pe data de
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PR]MĂRJA MUNICIAULUI BUCUREŞ11

____

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3371/1730333/
1WN.Zfl CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligratîei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă:
-DI i

Str. Băiculeşti nr bI. sc. ap. Sector 1,
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Băiculefl nr.17, bI. C13. sc.A, Sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr.2664/17.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1730333/19.04.2019 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.3371/22.04.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui rivind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arboreelui situat în spaţiul verde aI blocului C13, sc.A, din str
Băiculeşti nr.17, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 03.06.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Munřcipiului Sucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde bloc, Iângă ĺocul de parcare cu nr. 1O — Iateral dreapta:

-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) e=3ocm h=lOm, în declin biologic, prezintă pe
trunchi scorbură profundă, atacat de boli şi dăunători (ciuperci), pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţii(e necesare plantării de materia( dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în Iocul celui defrişat, iar 5 ex. arbori în
alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioađă optimă đe plantare, în toamna
anului 2019, primăvara anului 2020.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

Iůr% I



a plantărilor în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ar[.4 din
aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex., arbore, în decIin biologic şi cu scorburL

DIRECTOR EXECUTIV
Si riana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela VOINESCU

Ă

Întocmit
Expefl Vasilica

4Ż ‘tÚN ‘W#c

Red: VP/5ex/06. 06.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/w.pmb.ro/institutiiiprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuitare.nh pe data de
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Ę
PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rompp!q2Q19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 352011731693/
20'313.WN.

I CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Nicolae Titulescu nr.12, bI. 21A, sc.A, Sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr.3545/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1731693/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr3520125.04.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind

C emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
şos. Nicolae Titulescu nr.12, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 03.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:

Lângă iocurile de parcare cu nr 5 şi nr 6, os. Nicolae Titulescu nr 12, bi.
21A, sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=6Ocm h=6m — răsărit spontan, prezintă
atac de boli i dăunători, arpante rupte, dezechilibrat, în pericol de cădere i
producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1,
O nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-
28 cm şi înăţime corespunzătoare diametru$ui în funcţie de specie (raport de
6 :1) în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019) în zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilorîn compensare, dată Ia

Bd. Regina Disabeta nr 47. cod poştal 050013, sedor 5, Buajw, România łđC% I I



care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 6 ex. arbori. În
caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrîşare — lex. dezechflibrat în pericol de prăbuire

DIRECTOR EXECUTIV
Simon - - na POPA

Şef Seiviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expefl Vasilica

O7.łUNJlyflj

Reď VP/5ex/06. 06.2019
prezentut aviz a fost postat pe site-uI
httpJ/,pmb,ro/institutüIprimaria/directiiJdirectia mediu/avize arbori n consultare/avize arbori in consultare.php pe data de
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PAIMĂRIAMUNIOPIULUI BUcUREŞ11 romonia2Ol9.eu
-‚

DIRECŢIA DE MEDIU

13 wN.2a

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre ştUnţă:
-DI
Str.' l nr.. ‚ Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., nr.3852/18.04.2019, inregistrată la P.M.B cu
nr.1731707/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3524/25.04.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aľniamentul din str. Vasile Gherghel nr.84, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 03.06.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamentuí străzii Vasile GhergheĄ stânga acces imobil:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=Sm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerh de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile, degajarea reţelelor aeriene stradale şi a corpului de iluminat publíc.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care
se află arborele, conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în pertoada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorării construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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

Nr. 3524117317071
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

ŞefServiciii Avize şiAcorduri
Expert Dan iela VOINESCU

Întocnzit,

07. IUN. 2019

Expert Vasilica PLEŞU

fled: VP/5 exJÜ6. 06.2019
prezenlul aviz a fasl pasat po siIs-uI PMB

mediWavize a'tod in consullar&avize a,boTi in cnnuItare.php pe daţa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pąn!q2Ç39.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 352711731717/ 13 !UN, 2919
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1

Spre stiintă:
-Dna.
Str nr. ‚ Sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr335518.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1731717/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr3527/25.04.2019, prin

O care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul
din Oastei nr.19, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
03.062019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completăriie
ulterioare şi H.C.&M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aĺiniament — str. OasteĄ în dreptul imobilului cu nr. 1 7C, stânga acces:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=loocm h12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor electrice stradale;

O -1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm hlOm - reducerea cu 1/4 din volumui
coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor electrice stradale;

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara
toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

o o; I I I I



operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 2 ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

ŞefSeMcîu Avize şi Acordufl
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
Exped Vasi(ica PLEŞUţJr

07 IUN 2Wq

Red: VP/5ex/06. 06.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htlp:/tw.mb.ro/instéfutWprimarja/drechUdirectia meďv/aWze arbod in consuflar&avize arboti in coflSúltare.php. pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

13. !UN. zui

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJiei nr. 4, Sector 1, Bucureşti
Spre ştiinţă:
-DI

Referitor la adresa dvs., nr.3848/18.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.173738/24.04.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.3532/25.04.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentul din str. Crinului nr.60 şi nr.62, vă comunicăm că la veriflcarea efectuată pe teren, în data
de 03.06.2019, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletarc:
Ahniamen( str. Crinului, dreapta acces inzobil nr. 62:

-1 ex. Fraxinus sp. (&asin) O=8Ocm h=12m — prezintă scorburi mici pe trunchi, lipsă ritidom
pe anumite porţiuni, ramuri frânte în coronament — reducerea cu 1/2 din înălţime în vederea
regenerării şi echilibrării arborelui.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorułui legal al terenului pe care se află
arborele, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sirnona-M PÁ

ŞefSen'iciu Avize şi Acorduri

\ (\ţW
Expert Daniela VOINES,

Intocmit
Expert Vasilka PLEŞUgĄĄ

Red: VP/5ex106. 06.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 07 fhttp:Ííw.pmb.roJinstitutii/primaria/directiiJdirectia mediu/avize arbgri in consultare/avize arbori in consuhare.oho, pe data de ‘.it. 2019
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PRIMĂRIA MUNIIPIULUI BUCUREŞ11 Ţţqpç2Q1'ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

13 IDN. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
BduI Poligrafiei nrA Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă,
-DI
Str. ir. Sector 1

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

1732423/02.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3662/03.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul
din str. Bumbeşti nr.16, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
03.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din aliniament:
In aliniamentul str. Bumbeşti, în dreptul imobflului cu nr 16:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=l2Ocm h=lBm, în declin biologic, prezintă scorburi mici pe
trunchi şi şarpante, afectat de bofl şi dăunători, ramuri uscate, pericol de prăbuşire în
condiţii meteo nefavorabile (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării
(cu păstrarea obligatorie a alveolei) şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din
sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului
2020.

Nr.3662/1 732423!
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La finaíizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Deŕrişare — 1 ex, arbore, în declin biologŕc, pericoĺ de prăbuşire.

DIRECTOR EXECUTIV

H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
vederea verificării în teren
conf. art.4 din aceIaşi act

07. VN. 2019

POPA

Şef Serviciu A vize şi Acorduri
Expert Danieia VOJNESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

D

Red: VP/5 eWO6 06.2019
prezentul aviz a Iost postat pe siţo-uI PMB
http://wwwnmb.rofinstitutii/primari&directii/direcba mediulpvize arbod in ccnsultar&avize arbod in consultare.nhp pe data de
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrnflei nr.4, sector 1, Bucurestŕ

Nr. 3668117325851 1 f UN. 2014

Spre ştiinţă:
Ambasada Statului Kuweit Ia Bucuresti
Str Arhitect Ion Mincu nr. 11, sector 1, Bucureti

c
Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 6624123.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1732585/02.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3668/03.05.2019, prin care ne
transmite solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
aborilor situaţi în aliniamentul străzii Primăverii în dreptul imobilului nr. 52, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 23.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Ducureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal B-dul Primăverii nr 52 ( B-dul Primăvefli x b-dul Mircea EIiade):

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborilor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eiiminarea ramurilor uscate Ia:

O - 5 ex. Fraxinus sp (frasin) e 30-6Ocm, hl2m
Defriare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal B-dul Primăverii nr 52:

- 1 ex. Tilia sp (tei) e 40m, h lOm, în declin biologic, prezintă arpante uscate, Iăstarii
tineri sunt frânţi si prezenţi în coronament datorită greutăţü masei vegetative i condiţiilor
meteorologice nefavorabile iar prin aplicarea Iucrărilor de toaletare arborele nu mai poate
avea capacitatea de a mai reface un coronament viabil.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii respectiv ADPS. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58;
021/319.32.53, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.5 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, În
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

Bd. Recina Elisabeta nr 47. cod uoslal 050013. sednr 5 Bucnmst Rnmânia I i t1i



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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarean arborelui in declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304i2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m
de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 6 :1) în perioada optimă de plantare, toamna anului 2019), plantate astfel 1 ex.
în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5
ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcărfl în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Sucureşti, pentru defriarea exemplarului aflat în declin
biologic.

Toaletare — 5 ex.
Defrişare — 1 ex. în declin bioĺogic

EXECUTIV
POPA

.Şef Servicîu Avize i Acordufl
Exp. Daniela VOIPťESCU

aw 2Ó

Întocmit: Exp. VasiIica PLEU1Y'-"-'\

Red VP,5ex.,0506.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpihwwpmb pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2üi9.eu

13 IÜN7
cĂT R E,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

Şos. Bucureşti Ploieşti nr.BB, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5243/24.04.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1739774/23.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4854/24.05.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru Sex. arbori aflaţi in declin biologic, situaţi în Parcul Băneasa, arbori
inventariaţi pe teren de către inspectorfl din cadrul instituţiei dvs. i specificaţi în tabel,
poziţiile nr. 1-5, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm:

-în conformitate cu prevederiie din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiřicările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti ş HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a celor 5ex. arbori aflaţi în declin
biologic, care fac obiectul prezentei cereri.

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

se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Norme!e de protecţie a spaţHlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de

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

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a 30 ex.
arbori tineri, cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28 cm i inălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă opťimă ( toamna
2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în Parcul Băneasa.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

Nr.4854/1739774/

Dd. Regiia Ebsabeta .r 47. d poşl&05C013, seđor5. BLareşti, Rc.n&

TeI:02l3C5.55.OO
htlp:żknvw.pmbm



-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrisare, prin publicarea acestor
inĺormatii fie pe pagina oficială de internet a administratorului )ega) aI spaţHlor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenflor, in timp utfl, despre executarea Iucrărilor de defrisare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor execula, ţinându
se cont de zona de acţiune ş 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 instituţii.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise i realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra
arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederiior art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr.
3O4I2OO privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii ş este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.42212001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările ş modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defriare — 5ex.arbori în decIin bio(ogic

Director Executiv,
ariana POPA

ef Serviciu Avize ş Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLESU

07. WN. 2019

Red: P.V. .1 cx. — 06.06.2019 prezcvtul aviz a fosi pcstat pe síie-ul PMU
htIp:flwww.pmhroţinstituţiiipńmań&direcIjiidirIia medi&avize atbud in consuhurtĺavize arboń in cnn;ultarc.php, pc data de

Bd. Regwta Etisabeta nr. 47. cad poştaIO500l3, seđars, Buajreşti, Rom%i
TcI: 021.305.5500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

1i UN.7O1

CĂTR E,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 6625/22.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1739778i23.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4855/24.05.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 2ex. arbori uscaţi 100%, situaţi în plantaţia de aliniament ocupat de
spaţii verzi - zona Universitate, arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul
instituţiei dvs. i specificaţi în tabel, poziţflle nr. 1-2, cu fotografiile anexate solicitărfl, vă
comunicăm:

în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 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 Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a celor 2ex. arbori uscaţi 100%
care fac obiectul prezentei cereri.

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

se aUă arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantărh de

material dendrologic tănăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri, cu balot de pămănt, 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 vederea completării aliniamentului,
respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Nr.4855/1739778/

I .%$QĄ l
I I rh



verificării în teren a plantărilor în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţi

- informarea cetăţeniior cu privire la arborii avizaţi pentru defrisare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiiior verzi,

tie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţeniior, în timp utii, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalului orar in care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice ş de
decizia fiecărei instituţfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise ş realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra
arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal ai terenului, prin grija căruia se
execută Iucrăriie, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din HCGM.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit de
avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr422/2001 privind protejarea
Monumenteior Istorice1 cu completăriie i modificările ulterioare, pentru arborü situaţi în
zonele protejate.

Defriare — 2exarbori uscaţi 100%

Director Executiv,
Sim N ana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

întocmit
Expert Vasilica PLEŞU/e%

Qz ww. 2O1

Red PV. /4 cx, — 06.06.2019 prezentul aviz a fost poslat pe site-ul PMB
httn:/Jwwwpmb.ro/jnstjlutii/primari&directii!direclia mediWavize arbori in consultareíavize arbod in consullare.php. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 çpq2Q1Ç.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRĘ
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5251/24.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1739760/23.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4856/24.05.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 58 ex. arbori uscaţi i aflaţi în declin biologic situaţi în Parcul Herăstrăul
Nou, arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i speciflcaţi în
tabel, poziţiile nr. 1-58, cu fotografĺile anexate solicitării, vă comunicăm:

in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, 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 Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a 57 ex. arbori uscaţi I aflaţi în
declin biologic, care fac obiectul prezentei cereri ( cu excepţia poziţiei nr, 51 din tabel
întrucät fotograFia anexată nu este concludentă cu descrierea arborelui din tabel, din
fotografle nu se poate vedea scorbura arborelui).

Lucrările 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 Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de

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

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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, în
compensarea celor 40 de arbori aflaţi în declin bioiogic ş a celor 17 arboń uscaţi, avizaţi
pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a 257 arbori tineri, cu balot de pămănt,
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 Parcul Herăstrăul Nou.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304i2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arL4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defriare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune ş 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 instituţU.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise ş realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra
arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul iegal aI terenuiui, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din HCGMB. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii ş este valabil însoţit de
avizul emis de Ministerul Culturfl, conform Legii nr.422/2001 privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborU situaţi în
zonele protejate.

Defriare — 57ex.arbod din care 4Oex. aflate în declin biologic i 17 ex. arbori uscaţi
1 OO%

ana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLESU$

Red P.V. / 4 ex. — 06.062019 prezentul aviz a fost pos(aL pe site-uI PMS
http:/iwnv.omb.roiinstiiutii/primaria!drectii/direetia mediWsvize arbori in consultarejavize arboń in consuh&e.phn, pe dalu de
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13. IUN. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1 Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr 5246/24.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1739766/23.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.44857/24.05.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 16 ex. arbori uscaţi i aflaţi în declin biologic, situaţi în curte ALPAB,
arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i specificaţi în
tabei, poziţiile nr. 1-16, cu fotografiile anexate solicitărfl, vă comunicăm:

-în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare ęi scoaterea radăcinilor a celor l6ex. arbori uscaţi i
aflaţi în declin biologic, care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările 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 Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi i aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 81 ex. arbori tineri, cu balot de pământ circumferinţa trunchiului
de 20-28 cm ęi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima
perioadă optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în curte
ALPAB..

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

Nr.4857/1 739766/
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:0rma! cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrisare, prin publicarea acestor

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborU avizaţi pentru defriare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal aI spaţiilor verzi1

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţfl;
- informarea cetăţenilor, in timp utiI, despre executarea IucrărUor 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 ínformaţii pe

pagina oficiaiă de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice i de

decizia fiecărei instituţii.
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 administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se

execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor ad. 2, lit, c din H.C&M.B. nr

30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit de

avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422i2001, privind protejarea

Monumentelor Istorice, cu completările si modificările ulterioare, pentru arborfl situaţi în

zonele protejate.
Defriare — 6ex.arbod aflaţi in declin biologic

Director Executiv,
Simoa-Mariana POPA

Sef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLESUţNÂS

)fDN. 2fli9
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romania2Ol9.eu

CĂT R Ę
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5249/29.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1739763/23.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4860/24.05.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 6 ex. arbori aflaţi în declin biologic situaţi în Parcul Herăstrăul Vechi,
arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i specificaţi în
tabel, poziţiile nr. 1-6, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm:

-în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti1 avizăm
executarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a celor 6ex. arbori aflaţi în declin
biologic, care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările 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 Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a 36 arbori tineri,
cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28 cm i înălţime
corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în prima perioadă optimă ( toamna
2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării, în Parcul Herăstrăul Vechi.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

Nr.486011739763/

.LnĄ I da I



- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrisare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiiior verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrisare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinăndu
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 instituţii.

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 đe specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederiior art. 2, ht, c din HC.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii i este valabil însoţit de
avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completăriie ş modificările ulterioare, pentru arborU situaţi în
zoneie protejate.

Defriare — 6ex.arbori aflaţi în declin biologic

Director Executiv,
Mariana POPA

L

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOIN7CU

n ocmi
Expert Vasilica PLEŞUf4.C
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httn://vnv.pmb.roĺinstitutiiInrimańWdirectii/directia mediwavize arboń in consultare/avize arhori in consulĺare.nhp, pe daia de

.LA4Ą

ct. I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ŢÇqPan p?qić..ą
DIRECŢIA DE MEDIU

13. IUN. 2019

CĂ TRE,
Firma Perini Lang Nolđing S.R.L.

prin dna
Str. Clucerului nr.2, bI. 36, cam.C1, Sector 1, Bucuresti

e-mail

(Str. Ioan Cantacuzino nr.9, Sector 1)

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.1741754/30.05.2019,

O 1741497/29.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5142/30.05.2019,
5215/31.05.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.9 din str. Ioan
Cantacuzino, conform Contractului de Vânzare cu Incheiere de Autentificare
nr.1550108.08.2018, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 03.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr.9, str. Prof Dr Ioan Cantacuzino:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

O frângerea şi prăbuşirea de ramuri, Ia condiţii meteo nefavorabile, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Pirus sativa (păr) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ŚZ=2Ocm h6m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.&M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV
arÎana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acordun
Expert Daniela VOINESCU

ń
Întocmit

Expefl Vasiiica PLEŞUAP—

07.IUN. 2019
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prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
Administratia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr.1, Sector 4, Bucureşti
Spre ştiinţă:
- Cimitirul Bucureştii Noi- BduI Laminorului nr.158, sector 1
- Dna ir. sc. ‚ ap.• Sector 1,
- A.D.P. Sector 1
B-dul Poligraflei nr.4, Sector 1

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector l nr.6148/12.04.2019, înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1729350/17.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3209/18.04.2019, prin care ne transmite spre soluţionare cererea d-nei

privind emiterea avizului de specialitate de defrişare a unui
arbore situat în Cimitirul Bucureştii Noi, fig. bis, Iocul ‚ conform
Contractului de Donaţie cu Incheiere de Autentificare nr, din data de

-‚ după verificarea efectuată pe teren, în data de 03.06.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Lângă Iocul de veci Fig. bis, în partea dreaptă a Iocului de veci (
Iângă cabina de pază)

C
- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 6Ocm, h 12m — împiedică înhumarea (prin

poziţia Iui —situat Iângă Iocul de veci, sistemul radicular aI arborelui afectează
Iocul de veci)

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborele (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
monumentelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia(
ACCU) plantării a 6ex. .arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa
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trunchiuiui de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie (rapor[ de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019), în
Cimitirul Bucuretii Noi.

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

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

Direçtor Executiv,
şjă4ąriana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pg'92o3%u
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3518, 273111731688, 1724970/
14. IUN. 20W

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari

C B-dul Iancu de Hunedoara nr.37, Sector 1

Referitor Ia adresele dvs., nr.3968/18.04.2019, 5071/01.04.2019, înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1731688/2404.2019, 1724970/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr351 8/25.04.2019, 2731/05.04.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de prcprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului din b-dul Iancu de Hunedoara nr.37, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 03.06.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Ţoa I eta re:
In parcare, în alveolă, Iângä Iocul de parcare cu nr 22:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=6ocm h=12m - reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, Ia condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=lScm h6m;
-4 ex. Tilia sp. (tei) e=40-6Ocm h=17-18m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=50-lOOcm h=17-18m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, unuI din cei doi arbori este uşor înclinat spre carosabil;

In parcarea auto — Iocul cu nr 9:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 060cm h=18m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 Ia condiţii meteo
nefavorabi Ie.

‚rt,oĄ I I



Defriare cu extragerea rădăcinilor;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 060cm h=18m, în declin biologic, încinat spre carosabil,

dezrădăcinat în partea opusă înclinărfl, prezintă mici scorburi pe trunchi, atac de boli şi
dăunători (prin Iucrări de toaletare aplicate arborelui ar rămâne doar trunchiul

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului iegal aI
terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele
aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborełui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la 1 m
de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019) plantate astfel :1 ex, spaţiul verde
aI blocului, după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone
deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB, în vederea
verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată la care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din
acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 9 ex.
Defrişare — 1 ex. în declin bio!ogic .şi peńcol de prăbuire
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞT1
DIRECŢIA DE MEDIU

1 Ę. ţUN. 7D1
CA TRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-du! Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bticurevti

Spre ştiinţă
Domnul
Str nr. -‚ bl ap. ‚ sector ‚ Bucureti

Referitor La adresa dvs., nr. 5758/18.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.1731699/24.04.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr 3522/25.04.2019, prin care ne [ransmiteţi cererea domnu]ui

de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaîul verde a] blocu]ui 20B
din str. George Călinescu nr. 24, sector 1, după verificarea efectuată pe tere'n, în data de 10.06.2019,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocaliiăţilor, cu modiflcările i completări]e ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 301/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde al blocului 20B, str George Călinescu nr. 24, lăngă locurile de parcare nr. 3 i 4

- l ex. Juglans sp. (nuc) ®3Ocm h l2m -reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare,i eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) penĺrn a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frâne, Lucrare ce se poate execua în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratowLui legal aI terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a uu bLoca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţe]e]or aeriene şi a autoturismelor
din zonă.

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

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

Direct$&äîji.
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DIRECŢIA DE MEDIU
i

Nr. 3666117325991 14. UN. 1Oiq

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1732599/02.05.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.3666/03.05.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate peniru un arbore
situat în aliniamenul străzii Nicolae Caramfll nr. 85A, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 10.06.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

Q
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
cu modiíicările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

() de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamcntul străzii Nicolae CaramJîl nr. 854 (!ângă stafict STB —Căruţai1or):

- l ex. Populus sp. (plop) ć3 SOcm, h 12m — uscat l00%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija dvs., în calitate de administrator legal

al terenului pe care se află arborele, pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat I00%, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l ex. arbore tânăr cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie (raport de l :1 pentru arborü uscaţi) în perioada optimă ( toamna anului 2019,
primăvara anului 2020), în alveola rămasă liberă după extragerea rădăcinilor la adresa sus
menţionată, pentru completarea aliniamentului stradal, conform H. C.G.M.B nr.114/201 l privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

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

Director
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PRMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

¶ 1 1111

CĂTRĘ
-ADMINISTRAŢIA UNITAŢILOR DE ÎN VĂ ŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI UNITAŢILOR

SANITARE PUBLICE (AUIPUSP)
B-dul Poligrafîei nr.4, Sector 1, Bucure$

-ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă:
coaIa Gimnazială Uruguay
Str. Virgiliu nr. 40, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa colii Ginmaziale Uruguay nr 445/15.05.2019 ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1736968/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4346/17.05.2019, prin care solicită aviz de
specialitate pentru arborii simaţi în curtea colii Gimnaziale Uruguay din sr. Vrgiliu nr. 40, sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 10.06.2019, s-a inventariat următorul mateńal
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B.
rw. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
avizăm:
Toalctarc:
Curte scoală
Reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în
evitării producerń de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la
meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate ‚ specia populus având lemnul de esenţă moale.

- 6 ex. Populus sp. (plop) O SOcm-100, h12-16 m
Aliniamentul străzii Virgiliu, în dreptul nr. 42- Iângă coaIă

- I ex. Fraxinus sp. (frasin) O lOOcm, h18 m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente
prin frîngerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Aliniamentul străzii VirgiIiu ‚ în drcptul nr. 40, în faţa coIii

- 1 ex. Fraxinus sp. (hasin) O 25cm, h12 m, prezintă ramuri uscate -eliminare ramuri uscate
cu alicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului.
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Curte şcoală

- 3 ex. Populus sp. (plop) 080-lOOcm, hlO-12 m, uscaţi 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) 080m, hl4m, în declin biologic, prezintă scorbură profundă la

colet, existând pericolul prăbuşirii la condiţii meteorologice nefavorabile şi producerii de accidente
sau pagube materiale.

—

Nr. 4346117369681 iä, IUI. LUIi
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- 1 ex. Populus sp. (plop) 060m. hl6m, în declin biologic. prezintă scorbură profundă Ia
colet, atac de boli i dăunători, existând peńcolul prăbuińi la condiţii meteorologice nefavorabik şi

producerii de accidente sau pagube materiale.
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) 060m, h5m, fără coronament, existând pericolul prăbuirü

la condiţii meteorologice nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) 0120m, h2m, fără coronament, prezintă atac de boli i

dăunătoń i doar o sarpantă viabilă care nu mai poate reface coronamenwl arborelui, existând

pericolul prăbusińi la condiţii meteorologice neťavorabile i producerii de accidente sau pagube

materiale
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija propdetarului sau administratorului legal al terenului

pe care se află arbońi, respectiv în curtea şcolii - AUIPUSP iar pe donzeniul public- ADPSI, eu

marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor. evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces şi reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform an.6 pct. 6 din Anexa I )a H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe Ieritońul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestuia (eu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte. Iucrare ce se poate executa în orice

perioadă a anului)
-deň-işarea se va efectua. pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea

condiţiilor necesare píantăńi de material dendrologic tânăr
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal al terenului( - A UIPUSP i ADPS1) este

răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tebxiologiei de execuţie a tăierilor. în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. I la I-I.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborilor uscaţi şi în declin

biologic avansat avizaţi pentru defrişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi obligaţia plantării

a 17 ex. arbori cu balot de pămâiit cu circumfeńnţa irunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de la

bază şi înăflimea exemplarului corespunzătoare circumfednţei în funcţie de specie (rapon de 6 :1

pentru arbońi în declin biologic si l :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă (toamna anului 209,

primăvara anului 2020) plantate astfel : 7 ex, în curtea şcolii din str. Virgiliu nr 40, în Iocurile de

unde au avut loc defrişările, după extragerea rădăcinilor, respectiv l0 ex, în zone defieitare în

vegetaţie în unităţile pe care le aveţi în administrare.
La finalizarea lucńrilor de plantare cont art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

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

teren a plantădlor în compensare, dată la care ne veţi comunica ş adresele unde s-au plantat cele l0

ex. arboń, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are iermeu de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare — Óex. in cur(ea vco1ü i 2ex. infcqa .ycolü-pe domeniul public
Defrişare —6 cx.din care 3 ex. usca,'e 100%, 2ex. în declin biologic uvonsat i 2ex. mnmchi.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Marianaj?ĽPA

.ŞefSewiciu Avize şi Acorduri

7 ‘tIă Exp. Daniela VOINESCU

(

12 WN. !Ü !ntocmit: Exp. Vasilica PLEŞU/Ę
Red VP,exJl2O6.2OlQ
prezentui aviz a fast postat pe site-ul PMB
hno pe data de
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 omanţa2OJ%.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

IĄ. )UN. 2019

CĂTR E,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.BB, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5244124.04.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1739773/23.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4859/24.05.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472124.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 9 ex. arbori, ce prezintă un real pericol de prăbusire, situaţi în Parcul
Bordei, arbori inventariaű pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i specificaţi
în tabel, poziţiile nr 1-8, cu fotografflle anexate solicitării, vă comunicăm:

-în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a 7 ex. arbori uscaţi i aflaţi în
declin biologic, care fac obiectul prezentei cereri ( cu menţiunea că solicitarea dvs. se
referă Ia defrisare a 9 arbori iar tabelul anexat solicitării are 8 poziţii din care la poziţia 3 la
rubrica-obsewaţii este toatetare).

Lucrările 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 Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea celor 7ex. arbori avizaţi pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a l2ex.
arbori tineri, cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28 cm i înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie đe specie, în prima perioadă optimă ( toamna
2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării, în Parcul Bordei.

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

Ie iiÍ

Nr.4859/1739773/



Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
- informarea cetăţenhlor cu privire Ia arborU avizaţi pentru defriare, prin pubflcarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,

-fie pe pagina ořicială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţfl;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrisare, cu

precizarea datei calendaństice i a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându

se cont de zona de acţiune & 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 instituţii.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise i realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra

arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegaf aI terenului, prin grija căruia se
execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii I este valabil insoţit de
avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea

Monumentelor Istorice, cu completăriíe i modificările ulterioare, pentru arborU situaţi în
zonele protejate.

Detriare — 7ex.arbori din care lex. aflat în pericol de prăbu.ire i 6 ex. arbori uscaţi

8O-100%

Director Executiv,

Simo3?rrana POPA

ĺţ ‘-‚S'&
11Ë J

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLESUf&

1uIđ/N:7°

Red PV /4 ex. — 06.062019 prtzen(LII aviz a íosÉ posnl pe sie-uI PNIB
hnn-JIwww.pmh.m/instiwrii/pńmaziWdirectii/dirctia mediu/avize arbori jn consullan/avjzc arboń in consultare.yhp, pe daU de

I i



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr,4i86/ĺ744397I 74. UN. 1019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureti

- Referitor Ia adresa dvs. nr 7470/04.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1744397/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5486/10.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de defriare pentru 1 lex. arbori uscaţi i aflaţi în declin
biologic, amplasaţi în Parcul Opera Rămână, care prezintă un real pericol de prăbuire,
inventaríaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
anexă, poziţflle nr. 1-11, cu fotografiile aferente anexate solicitării, vă comunicăm
următoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare şi scoaterea rădăcinilor
celor 11 ex. arbori aflaţi în pericol de prăbuire care fac obiectul prezentei cereri.

-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija
administratorului/proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea
de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi i în declin biologic, avizaţi pentru defriare, administratorul
Iegal are obligaţia plantării a 46 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare
điametrului în funcţie de specie ( raport de plantare 6:1 pentru arborii în declin bioiogic i
1:1 pentru arborii uscaţi), în zone deficitare în vegetaţie din Parcul Opera Română,
în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

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

- fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice ş de decizia Fiecărei instituţii;

IaiiBd. Reina Bisabeta nr 47. d poştal O5l3. seor5, Bucureşd, R-năn



- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune si fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilítăţile informatice i de
decizia fiecărei instituţii.

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 administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, iit, c din H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
precum i art 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde
se impune.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturfl, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor istorice, cu completările ş modificările ulterioare, pentru arborfl situaţi în
zoneie protejate.

Defťişare —11 ex.arboń din care 4ex.arbori uscaţi 100% si 7ex. arbori afiaţi in declin
biologic

Director Executiv,
Simí4*rna POPA

«4
ji YąQlŢw\

Ití :
•\tQ4 I .i

‘t49 ( ň'

ef Serviciu Avize ş Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

12 IUN. 2O

Red P.V, i 4 ex. — 11.06.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
hup:J/www.i,mh.rohnstituIii/rimańa/direcIii/direcţi medjuíayjze arbori in consultare/avize arbod in consţtllare.php, pe dala dc
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.5487/1744393/
14 IUN 20W

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare Proiectare Avizare
Şos, Bucureşti Ploieşti nr8B, sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 6466/17.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1744393/07.062019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 5487/10.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de defriare pentru un arbore amplasat în Parcul
Herăstrăul Nou, zona Roata Mare1 înclinat spre Iocul de joacă „saltele"din Iocaţia Mira
Magica, care prezintă un real pericoi de prăbusire, inventariat pe teren de către inspectorii
din cadrul instituţiei dvs., arbore menţionaţi în tabelul anexă ‚ poziţia nr. 1, cu fotografflle
aferente anexate solicitării, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare şi scoaterea rădăcinilor
a arborelui înclinat, aflat în pericol de prăbuire care face obiectul prezentei cereri.

-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija
administratorului/proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea
de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tânăr

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defriare, ađministratorul Iegal are obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm
( trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în zone deficitare în vegetaţie din Parcul Herăstrăul Nou,
în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancUuni conf.
art. 4, Iit, e din acelasi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defriare, prin publicarea
acestor informaţii Fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal aI spaţiilor verzi,

- Fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

Bd. Reina Ehsabeta nr 47, ccd poştal 050013, sector 5. DuQjreşU, Románia I i I



- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor 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 đe specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor ań. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti,
precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr. 11413006.2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţHlor de aliniament din Municipiul Bucuresti, acolo unde
se impune.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerui Culturii, conform Legii nr.42212001, privind protejarea
Monumentelor Istorice1 cu completări!e ş modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defrtşare — lex.arbore aflat în pericol de prăbuşire

Di rectoryv,
SimorSIarjaű4fOPA

ef Serviciu Avize şÍ Acorduri,
Oanieia VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞ

12. IUN.2019

Red PV. /4 ex. — l l .062019 prezenlul aviz a fosl poslal pe site-uI PMB
hltp://www.prnh.ro/insiitijtii/prjmananjireciir/dircçţja nediiilavize arhori in consultarcíavize arbori n consullare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULU1 BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
s:-;

DIRECŢIA DE MEDIU

4. [UN. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Planificare Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Pioieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 7468/04.06.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1744390/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5489/10.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de defriare pentru un arbore cu trunchi fisurat, amplasat
în Parcul Cismigiu, zona adiacentă peluzei cu ceasul fioral, care a fost trăsnit noaptea1 în
data de 29-30.05.2019, ce prezintă un real pericoi de prăbusire i care are trunchiui flsurat,
inventariat pe teren de către inspectorfl din cadrul instituţiei dvs., arbore menţionat în tabelul
anexă ‚ poziţia nr. 1, cu fotografiile aferente anexate solicitării, vă comunicăm următoareie:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţiior, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, avizăm executarea Iucrării đe defrişare şi scoaterea rădăcinilor
a arborelui trăsnit aflat în pericol de prăbuire care face obiectul prezentei cereri.

-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija
administratorului/proprietarului legai ai terenului pe care se afiă arborii, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea
de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defriare, administratorul Iegal are obiigaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm
(® trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în zone deficitare în vegetaţie din Parcul Cimigiu,
în perioada optimă de piantare din toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 aiin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a piantărilor în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art. 4, Iit, e din aceiasi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

- informarea cetăţeniior cu privire Ia arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratoruiui Iegal aI spaţiilor verzi,

- fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şÍ de decizia fiecărei instituţii;

Nr.5489/1744390/
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- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrisare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune & 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 instituţH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise ş realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra
arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul legal 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 Bucuresti,
precum & art 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucuretí, acolo unde
se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor lstorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defriare — lex.arbore aflat în peńcol de prăbu.şire

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

t'Y

ef Serviciu Avize ş Acorduri,
Daniela VOINESCU

4
Tntocmit

Expert Vasilica PLEŞUţ__

12. IUN. 2DJ9

Red P.V. /4 ex. — l l 062019 prezenlul aviz a fosI postat pe site-ul PNIB
htm://wnvpmbroíinstiiuiWorimaiia!direeiii/directia mediu.'avize arbori in consullare/avize arbod in csnsuliarephp, pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.984, 3425, 3596,5586 11 70737111730435, 1731972,17450041

CĂ TRE,

ia WN 2W9

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI „BLOC MAGHERU 35"
B-dul General Gheorghe Magheru nr. 35, Sector 1, Bucureti

interioară a „blocului Magheru nr. 35" din B-dul Gen. Gheorghe Magheru nr. 35, Ia
notificarea înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1730435/2204.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
3425/23.04.2019, Ia completarea dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1731972/25.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr3596/02.05.2019, Ia notificarea dvs. înregistrată la P.M.B cu
nr.1745004/11.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5586/12.06.2019, după verificările
efectuate pe teren, în data de 19.03.2019, respectiv 11.062019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte interioară „BLOC MAGHERU 35", B-dul Gen. Gheorghe Magheru nr. 35

- 1 ex. Populus sp. (plop) e 4Ocm, h 18m, in declin biologic, cu scorbură profundă Ia
colet i atac de boli i dăunători, cilindrul central este afectat,prezintă risc iminent de
prăbusirie Ia condiţii meteorologice nefavorabile i producerii de accidente sau pagube
materiale, specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

- 1 ex. Populus sp. (plop) @ 4Ocm, h 16m, prezintă ciuperci saprofite, uscat 100%,
prezintă risc iminent de prăbusire Ia condiţii meteorologice nefavorabile i producerii de
accidente sau pagube materiale, specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

- 1 ex. Populus sp. (plop) e 6Ocm, h 18m, în declin biologic, înclinat spre ghena de
gunoi i imobilul vecin, dezrădăcinat în partea opusă înclinării, prezintă treimea superioară
a coroanei frântă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, arpante fisurate ş
uscate în coronament, existănd pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile ş

În atenţia doamnei. preedínte Asociatia de proprietari
B-dul General Gheorghe Maghern nr. sc. ‚ e. ‚ ap sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa Asociaţie de Proprietari bloc „Magheru
35, sc. A, prin preedinteIe Asociaţiei de Proprietari doamna
P.M.B cu nr. 1707371/11.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
solicitaţi emiterea avizului de specialitate de defriare a 3

35" din B-dul Magheru nr.
înregistrată Ia

95411%.uz.2019, prin care
plopi amplasaţi în curtea
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producerii de accidente sau pagube materiale, specia Populus având IennuI de
esenţă moale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, cu acordul Asociaţiei de Proprietari, Iuându -se
măsuri pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căiłe de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal ş repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborelui uscat ş a celor 2 arbori aflaţi în declin biologic avizaţi pentru
defrişare, conform Ht.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 13 ex. arbori cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru arborii în declin biologic 1 :1 pentru arborii
uscaţi) în perioada optimă, conform Protocolului de Plantare încheiat cu ADPS1 nr
33/18.04.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afieze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru în$iinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit
de avizul CulturU ş Identităţii Naţionale, întrucât Iocaţia flgurează pe Iista Monumentelor
Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare —3 ex. dŕn care 2ex. În deciin biologic .şi 1 ex. uscat 100%.

tirecto ‘%,ęcutiv,
POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU/t,Ą

14 IVN2Đ

Red P V i 5 ex. — 13. 06.20W pmzentuÍ aviz a fost postat pe site-uJ PMB
pe dala de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Ţ2rrprp2Ç:ięą

tg (UN 2Qip

CĂTRE,

ADMINISTRA ŢL4 DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJîei ;v•. 1 Sector 1, BzwureU

Spre ştiinţă
-Asociaţia de Proprietari Condominiul

„Barbu Delavrancca" nr. 63
Str. Barbu Delavrancea nr. 63, sector 1, Bucureti

-Asociaţia de Proprietari
Str. Clucerului nr. 62-66, sector 1, Bucureşti

(str. Clucerului nr.62-66, sc.1, seetor 1)

Referitor la adresa Asociaţiei de Proprietari din str. Barbu Delavrancea nr. 63, sector 1,

înregistrată la P.M.B cu nr. 1727021/10.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2946/11.04.2019, prin

care solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în str. Clucenilui nr. 62-66. sector

1, ]a limita de proprietate cu imobilul din str. Barbu Delavrancea nr. 63, arbod care afectează

proprietatea din str. Barbu Delavrancea nr. 63, după veriücările efectuate pe teren, in data de

02.05.2019, în conformiiate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul localităţilnr şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţii(or

veni de pe teritodul Municipiului Bucureşti. avizăm

Toaletare:
Spaţiul verde bloc str Clucerului nr. 62-66. sc. A, la limita de proprietate cu imobilul din str. Barbu

Delavrancea nr. 63
- l ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ol5cm h 12m, inclinat către imobilul din str. Barbu

Delavrancea nr. 63- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentutui în vederea eliminării riscului de

despńndere, frângere şi prăbuşire a ramuri]or la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de

dezrădăcinare al arboreui. cu aplicarea lucrărilor de echilibrare ş eliminarea ramurilor uscate.

- I ex. Aiianthus attissima (fals oţetar) O2Ocm h 1 2m, înclinat către imobilul din str. Barbu

DelavrEmcea- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului în vederea eliminăńi dscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de

dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate.

- I ex. Betula pendula (mesteacăn) O4Ocm h l2m- reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului în vederea eliminării riscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a

ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare, ş eliminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) OłOcm h 6m- prezintă vârful coronamentului frânt-îndepărtarea ramurilor

fřânte cu aplicarea Iuerărilor de eehiibrare a arborelui.

Nr.2946/1727021/
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i ex. iůuja sp. (tuia ) O2Ocm h 12m- reducerea cu 1/4 a voiumuiui coronamentului cuaplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate.
- I ex. Prunus cerasifera (corcodus) O3Ocm h 6m- reducerea cu 1/3 a voiumuluicoronamentului cu aplicarea lucrărilor de echiiibrare i eliminarea ramuńlor uscate.
- I ex. Jugians sp. (nuc) e4ocm h 12m. înclinat către imobilul din str. Barbu Delavrancea nr63- reducerea cu 1/3 a voiumului coronamentului în vederea eliminădi riscului de despńndere.frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare alarborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate.Lucrăńle de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, înperioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrui biological acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte. lucrare ce se poate executa în oriceperioadă a anului), prin grija proprietarułui sau administratorului legal ai terenuiui pe care se aflăarborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces. luűndu-se măsuri deprevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelordin zonă.

Precizăm că proprietarul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţieilucrărilor. siguranţa bunuńlor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederiior avizuiuişi a teimologiei de execuţie a tăieńior, în caz contrar aphcându-se sancţiuni conform art 6. pct, 8 dinAnexa nr. 1 Ia I-I.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, înxerocopie, ]a avizierul blocuiui sau într-un loc vizibiL pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.Menţionăm că pentrul ex. Juglans sp.(nuc) aflat în declin biologic, situat in spaţiul verde aiblocului din str. Clucerului nr. 62-66, Direcţia de Mediu a sohcitat Direcţiei pentru Agricultură aMunicipiului Bucureşti. emiterea avizului de specialitate.Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńiToaleture — 7ex.

Director Ęecutiv,
SimoQa-Mariáňę POPA

. flş;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rornania2Ol9.eu
jCa. flSáĹt,t(flI DIRECŢIA DE MEDIU

19. IUN. 2O!

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

BduI Regina Eiisabeta nr.16,
Sector 3, Bucuresti

Spre tiinţä
-Doamna J

Str - r. :‚ ap. sector 1, Bucureti

- Adminîstraţia Domeniuiui PubIic Sector 1
B-dul Poligratiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 5610/09.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1727015/10.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2949/1t04.2019 prin care ne transmite
cererea doamnei de emitere a avizului de specialitate pentru doi
arbori situaţi în curtea imobilului nr 14 din str. General Cristian TeII, sor 1, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 10.06.2019, în conformitate cu Legea nr 2412007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanui Iocalităţiior si
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaietare:
Curte imobil nr. 14, str. General Cristian TeII, stânga acces imobil

- 1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) e 7Ocm, h 16m - reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentuiui de mari dimensiuni cu apflcarea Iucrărilor de echiiibrare în
vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea i prăbuirea
de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate ş degajare acoperi
imobil ş cabluri.
Curte imobil nr. 14, str. General Cristian TeII, dreapta acces imobil

- 2 ex. Prunus cerasifera (corcodus) ® 10-2Ocm, h 6-Bm - reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentelor cu aplicarea iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa prin grija proprietarului/administratoruiui
Iegal aI terenului pe care se află arborii (A.F.I.) conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia
H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului iegai aI terenului pe care se afiă arborele, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a iucrăriior, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

Nr. 2949/1727015!
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acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar apľcându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —3 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

4. IUN.2D

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLESLĄĆ_.Ar...

Red VP/6 et — 1206 2019 p,wenlul aţąr a ŕost postat pe sste-uJPMB
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PR)MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

19. WN 2019
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poĺigraňei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
-Asociaţia de proprietari bloc 12F
Str. Prometeu nr 8-10, sector 1, Bucurest
Doamna

Referitor Ia adresa dvs. nr.3511/09.04.2019, înregistrată ia P.M.S cu
nr.1728306115.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3098116.042019, prin care ne
transmiteţi cererea doamnei ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru
„toaletarea unui dud i tăierea unui salcâm uscat", situaţi în faţa scării 2 din str. Prometeu
nr. 8, sector 1, după verificarea efectuată pe teren1 în data de 10.06.2019, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul
iocalităţilor si H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde bI. 21F, str. Prometeu nr. 8-10, Iateral deapta acces scara 2

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 6Ocm, h 12m, prezintă trunchiul acoperit de iiane
invadatoare- reducerea cu 1/3 din inălţimea coronametuiui cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate i curăţarea
trunchiului arborelui de Iianeie invadatoare.

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O lOm, h 6m, înclinat spre bloc- reducerea cu 1/4 din
înălţimea coronametului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i degajare faţadă bloc.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), prin grija proprietarului sau
administratoruiui Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Nr. 3098/1728306/
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Menţionăm că Ia data verificării efectuate pe teren, în str. Prometeu nr. 8-10, bi 21F,
sc. 2, nu s-au constatat arbori uscaţi.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLESU

14. tÜN.2o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ropqnia2219.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.316311728792ĺ 9. (UN. 2O

CĂTRE

Dom nu I
Str, nr sector 1, Bucuresti

(str. Pictor Sava Henţia nr. 30, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr. 1728792/16.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3163/17.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de defriare
pentru lex. arbore situat pe terenul proprietate privată din str. Pictor Sava Henţia nr. 30,
sector 1, după verificarea efectuată pe teren, În data de 02.05.2019, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI nr. 30, str. Pîctor Sava Henţía, Iipit de gard

-lex. Aiianthus altissima (fals oţetar) tritulpinal O 20-4Ocm, h 14m, Iipit de gardui
imobilului, sistemul radicular aI arborelui afectează gardul imobilului i trotuarui iar
coronamentul arborelui afectează stâlpul i cablurile electrice.

Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului Iegal aI terenului
pe care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tănăr, evacuându-se masa
iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabii.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în curtea imobilului nr. 30, din str. Pictor Sava
Henţia, conform Angajamentului de Plantare nr.31 63/N1 1.06.2019.

Bd. Regna Elisabeta nr 47, ştaI 050013, sedor 5, Ducureşt România I



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

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

D(RECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Sef Serviciu Avize si Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Vasilica PLEŞUpC

O

îk

Re4 VPĺ4 ex/13O6.2019

prezentul aviz a fost postai pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRJA MUNICIFIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
P-!-kConL. ktI;

DIRECŢIA DE MEDIU

ÎY IVN 2Ü
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrnflei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna
Str. 1ľ ap sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr.5075/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1731666/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3515/25.04.2019 prin care ne
transmiteţi cererea doamnei de emitere a avizului de specialitate de
defriare pentru doi arbori situaţi în aliniamentul străzii Roma, în dreptul imobilului nr. 30,
sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 10.06.2019, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Roma, în dreptul imobilului nr 30, stânga acces imobil

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 18m, nu prezintă urme vizibile de declin biologic
(scorburi, atac de boli i dăunători) - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului de mari
dimensiuni cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile, eliminare ramuri uscate ş îndepărtarea Iăstarilor Iacomi din jurul trunchiului.
Aliniamentul străzii Roma, jn dreptul imobilului nr. 30, dreapta acces imobil
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O BOm, h lBm, nu prezintă urme vizibile de declin biologic (scorburi,
atac de boli i dăunători) - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului de mari
dimensiuni cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile, eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Nr. 3515/1731666/
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Precizăm că proprietarul sau administratorul iegai ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct 6 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

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

Director Executiv,
Simjfl4riana POPA

( flIO3LPJ íai
ţ vi13SW

k

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. DanieIaVOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU ţťL

tJ ‘,.,.. —

Rd VPI5 ei — 12062019 pmzentui aviz a fosI posłaŕ pe s'te-uł PMB
hUp:/Wnnąpmb raíinsbtutiÍ/phmariaJdirectii/directa_medÉulavizearbori_in_consuItare;ayize arbod n ccnsultarephp pe data de
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3782/1733301/
1&IUN.231? CĂTRE,

ASOCIATIA DE PROPRIETARI
Str Aiexanddna nr. 21, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
Domnul Preedinte Asociaţia de Proprietari, str. Aiexandrina nr 21
e-mail:

Referitor Ia adresa domnului în caiitate de preedinte aI Asociaţiei de
Proprietari din str Alexandrina nr. 21, sector 1, înregistrată Ia P.M.B çu
nr1733301/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3782/07.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi ăn curtea imobiluiui nr, 21 din str.
Alexandrina nr. 21, sector 1, după verificarea efectuată pe teren1 în data de 10.06.2019, în
conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţitor i H.CG.M.B. nr. 30412009 privind Normete de protecţie a spaţii$or
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 21, str. Alexandrina, Iatura dreaptă acces imobil

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25cm, h 12m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30m, h 12m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronametului cu
aplicarea iucrărilor de echilibrare în vederea evitărU producerh de pagube materiale sau
accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ş eiiminare
ramuri uscate.

- 1 ex. Prunus avium (cires) e 40m, h 12m, prezintă ramuri uscate- reducerea cu 1/3
din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare în vederea evitărü
producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa cu acordui tuturor propńetariior, în
conformitate cu art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus
vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului iegal aI terenului pe care se
afiă arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

I i I



accidentelor sau a deteriorărh construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a

autoturismelor din zonă.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.GM.B. nr.

304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare —3ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

ĺntocmit
Expert Vasilica PLEŞU ý2úvr.

l & !UN. 2O1
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htlpĺtw.npmb rniinsbtuwpńmaii&directiiidirectiamediu/avize asbch in consultare/av,ze arbori in consultsrephp. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIHULUI BUCUREŞ11 fOgppÇ2O)92u
DIRECŢIA DE MEDIU

19. IVN. Ż

CĂTRĘ
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Pioieşti nr.8B, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr 4898/21.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1739779/23.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4838/24.05.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru ex.50 arbori uscaţi i aflaţi în declin biologic, situaţi în aliniamentele
stradale din: B-dul Lascăr Catargiu, B-dul Gheorghe Magheru, B-dul Nicolae Bălcescu, Parc
SaIa Palatului ‚ arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i
specificaţi în tabele, cu fotografiiie anexate solicitării, vă comunicăm:

-în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveoleior stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiui Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a celor 40 ex. arbori uscaţi i
aflaţi în declin biologic, care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui pe care
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţeleior aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi i aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 50 ex. arbori tineri, cu balot de 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 vederea
completării aliniamentului, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea
si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

Nr.4838/1//1739779/
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii
-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaU pentru defriare, prin publicarea acestor
informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratoruiui Iegal aI spaţiilor verzi,

-fie pe pagina ofĺcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia Fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenflor, în timp utii, 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 ş fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice ş de
decizia fiecărei instituţii.

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 Iucrăriie, va fi sancţionat potrivit prevederiior art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti
precum i ar[. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde
se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este vaiabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor lstorice, cu compIetărie I modificărie ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defriare —40 ex.arbori din care 38 ex. uscate 100% i 2 ex. în declin biologic

Director Exe tÂv,
Simona-M ř 1'Of'A

Jn 1

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Danieia VOINESCU

i&

Tntocmit
Exper[ Vasiiica PLEŞUtĄ

Red PV, 14 CN. — 1306,2019 prczentnl aviz a fost pnslal pe sile-uI PMB
hItp:,/www,pmhr&InsÉIwti,JprimanadirectIIidjrectIa mediulavizc arhori in conuItareÍavize arhod in eonsuliarcpbp, pe dala de
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 rornania2o]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr348511744400/ 19 IUN 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCURE$TI

Serviciul Planificare Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 7469/04.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1744400/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5485/10.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de defriare pentru un arbore în declin biologic, amplasat
în aliniamentul din B-dul Mihail Kogălniceanu, în faţa imobilului nr. 35A, sector 1, care
prezintă un real pericol de prăbuire, inventariat pe teren de către inspectorii din cadrul
instituţiei dvs., arbore menţionat în tabelul anexă poziţia nr. 1, cu fotografiile aferente
anexate solicitării, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 avizăm executarea Iucrării de defrişare şi scoaterea rădăcinilor
a arborelui în declin biologic, aflat în pericol de prăbuire, care face obiectul prezentei
cereri.

-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija
administratorului/proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuăndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea
de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.MB. nr 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrisare, administratorul legal are obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm
(0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, astfeL lex. în alveola rămasă liberă în urma defriării în vederea completării
aliniamentului stradal i 5ex. în zonele deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1 pe
care Ie aveţi în administrare, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019.

La Finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. Jn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4, Iit, e din acelasi 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 spaţhlor verzi,

Bd. Regna Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Buaireşti, Romănia



fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice

i de decizia fiecărei instituţfl;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrisare, cu

precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându

se cont de zona de acţiune si 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 administratorul legal al terenului, prin grija căruia se

execută lucrările va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,

precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr 114/30.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea

alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde

se impune.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü şi este valabil însoţit

de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.42212001, privind protejarea

Monumentelor lstorice, cu completările ş modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în

zonele protejate.
Defriare — lex.arbore în declin biologic aflat în pedcol de prăbuire

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rwPr1 P1J
DIRECŢIA DE MEDIU

Ňr.2296117216441 21. 1UNTZ&9
CĂTRE,

ADMINISTK4 ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I
B-dul PoligraJîei nr.4 Sector 1, Bucureşü

Spre ştiinţă
Domnul
e-mail: -

Referitor La adresa domnului inregistrată la P.M.B cu nr. 1721644/25.032019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2296/26.03.2019, prin care soĺicită emiterea avizului de specialitate
pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Domei, în dreptul imobilului nr. 43. sector 1, după
veńtkări]e efecniate pe teren, în data de 02.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravi]anul localităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Norme]e de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurcşti. avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal, str. Domei, în dreptul imobilului nr. 43
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminărü riscului de
despńndere, fřângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor uscate şi
degajare cabluri electrice la

-1 ex. Salix sp.(salcie) O 4Ocm, h 14 m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aL acestuia (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietaruiui sau administratorului Legat al terenului pe care se află
arborele. evacuándu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteńorăńi construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autotusismelor
din zonă.

Precizăm că proprietaml legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrădlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a telmologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicúndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

PrezentuL aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaktpse='=L ex.

Dii
S[ íA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. DanieIaVOjNECU—

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU$I...
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PRIMĂRIA MUNICIP1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21 lUN.2D1

CĂ TRE,
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

Str. Ioan SIavici nr 3, sector 1, Bucureti

în atenţia doamnei administrator
Str, nr ‚ et. ap. sector Bucuret;

Re[eritor la adresa Asociaţiei de Proprietari din str. Ioan Slavici nr. 3, prin doamna
administrator însegistrată la P.M.B cu nr.1722411/26.03.209 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr2393/27.03.2019, prin care solicită defrisarea unui arbore din str. Ioan Slavici nr. 3,
după veriíicările efectuate pe teren, în data de 02.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul localităţilor ş H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.
avizăm:
Toaletare
Curte interioară aferentă imobilului nr. 3 din str. Ioan Slavici

- I ex. Prunus cerasifera (corcodu) O2Ocm h 8m, înclinat spre imobil, prezintă ramuri
uscate- reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meleo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al
arborelui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare ş e]iminarea ramurilor uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tcńtoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (pńmavara-toamna) pentru a nu 6 afcctat echilibwl biologic
aL acestuia (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietamlui sau administratomlui legal al terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur. a reţelelor aeriene şi a autoturismelor
din zonă.

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

Având în vedere faptul că La data efectuării veriflcărilor, în curtea interioară a imobilului s-a
constatat un trunchi arbore prăbuit Ia condiţii meteo nefavorabiLe, vă aducem la cunotinţă
unnătoarele:

- potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art6, alin.4, pct.a « în cazulprăbuşirii unor arboriĺrcwn,ri, datorită
ínregisírăriifenomenelor meieorologice nefavorabile, proprietariiĺadminislratorii kgali vor acţiona

-

O

Nr.2393/1722411/

řw

I I tt. II



de urgenţă prin scoalerea rădăcinilor şi ridicarea nzaterialului lenmos peniru

descongestionarea zonei. hi locul czrborflor dezafecíaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborü
deteriora(i se vor aplica tăieri de corecţie «.

Astfel, pentru refacerea fondului vegetal. în compensarea arborelui prăbuşit,
propńetarul/administratorul Iegal al terenului are obligaţia plantădi a lex. arbore tânăr cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în hincţie de speeie (raport de 1:1) în perioada optimă,
toamna anului 2019- primăvara anului 2020.

Lucrările se vor executa pńn grija proprietarului / administratorului legal aI terenului pe care

se află arborele, luându-se măsuri de întreţinere în scopul prinderii materialului dendrologic plantat.

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

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

Direc,ţpçtiv,
Sim$MaçiaşPOPA

; k9b
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ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Danieia VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞLt

1aIUN.2019

Reťi - VP:. J4ex. — - 14062019 pmzentul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pippiq2O).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUIPUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJiei ;v•. 4 Seclor 1, Bucnreíi

Spre ştiintă
-Domn ul

O e-mail
Asociaţia de Proprietari bloc SC
Str. Avionului nr. 1, bI.5, sc. 1, sector 1, Bucnreşti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 3555/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731657/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3513/25.04.2019, prin care ne transmite
solicitarea domnului L de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore
situat în grădina din dreapta scării de intrare în biocul 5 din str Avionului nr. 1, sc.1, sector
1, după verificările efectuate pe teren, în data de 10.05.2019, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm

O Toaletare:
Spaţiu verde bloc 5, sc. 1, Iateral dreapta acces bloc, str. Avionului nr. 1

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O 3Ocm, h 6 m- reducerea cu 1/3 a voiumului
coronamentului cu aplicarea iucrărilor de echilibrare a arborelui, eliminarea ramurilor frânte
i uscate i degajare faţadă bloc.

-1 ex. Prunus domestica (prun) O lOcm, h 4 m- prezintă ramuri frânte în coronament
-eliminarea ramurilor frânte din coronament cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
arboreiui.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal a terenuui pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Nr.3513117316571 21. IÜN. 2M9
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Precizăm că proprietarui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se
sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare —2 ex.

Director Executiv,
Simona)fla ana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUf&AŠ

13WN. Za
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PRIMĂRIAMUNICIMULUI BUCUREŞ11 r9m9P?9J?•!!ą
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr, 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul -

e-mail;

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1733137/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3773/07.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de defriare pentru un arbore uscat situat în aliniamenul străzii Atena, în
dreptui imobilului nr. 1, sector 1, după veriFicarea efectuată pe teren, în data de 10.06.2019,
a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveoieior stradaie din cadrul plantaţUlor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str Atena nr. 1

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h lOm —uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur i a reţeielor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă, toamna anului 2019, în
alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa din str. Atena nr. 1.

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

Nr. 3773117331371 71 WN. 2D1
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor IstoriceiZone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare — 1 ex. uscat 100%

Director Executiv

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

19.WN2119

Tntocmit
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ül9.eu
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Nr. 3774117331311
21 UN 7Ü

cĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrefiei nr4 Sector 1, Bucure.şti

Referitor Ia adresa domnului - înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1733131/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3774/07.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamenul străzii Atena, în
dreptul imobilului nr.1, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 10.06.2019,
a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Atena nr. 1:

- 1 ex. Tiiia sp. (tei) e 3Ocm, h 8m —în declin bilogic, prezintă atac de boli i
dăunători Ia colet (ciuperci saprofite), ramuri uscate în proporţie de 50%, existând pericolul
prăbusirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i producerii de accidente sau pagube
materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (
toamna anului 2019, prtmăvara anului 2020) astfel : 1 ex. în aveoIa
rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone
deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

Spre ştiinţă,
Domnul
e-mail

ť4:



La Finalizarea lucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 ia HC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea
verificărU în teren a plantărilor în compensare, dată ĺa care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceiaşi act normativ.

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

Defrişare — 1 ex. În declin bŕologic

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Danieia VOJNESCU

Ą

Întocmit
Expert Vasilica FLEŞU €

Red: VP.. /5 ex — 18.062019 prezerzwlaviz a fost postat pe sue-uIPMB
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PRIMĂRIA MUNIIPIULUI BUUREŞ11 ro[na,niq2Çj.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

21 UN.2O1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul
e-mai

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1733060/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3776/07.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de defriare pentru un arbore situat în aliniamenul străzii Aleea Aiexandru,
în dreptul imobilului nr. 30, sector 1, care prezintă scorbură i există pericolul căderfl peste
imobil, după verificarea efectuată pe teren, în data de 10.06.2019, a fost inventariat
următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările i
compietările uiterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea aiveolelor
stradale din cadrul piantaţfllor de aflniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea răđăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Aleea Alexandru nr. 30:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 3Ocm, h lOm —în deciin biiogic avansat, înclinat,
prezintă scorbură Ia colet i atac de bofl i dăunători, existând pericolul prăbuirH ia condiţii
meteorologice nefavorabile si producerfl de accidente sau pagube materiale.

Lucrăriie de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantărU a 6 ex. arbori cu baiot de pămänt cu circumferinţa trunchiuiui de 20-28 cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă
( toamna anului 2019, primăvara anului 2020) astfei :1 ex. în alveola rămasă Iiberă după
extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finaflzarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Nr. 3776/1733060
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verificării în teren a plantăriior În compensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4
din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturfl, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare — 1 ex. în deciin biologic avansat

Directorxecutiv,
%

SimpąáMaríWíła. POPA

Sef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU
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PRIMĂR1AMUNICIPIULUI BUCUREŞfl omania2Oi.eu
DIRECŢIADE MEDIU

Ňr.3841,3780 /1733903, 1733223/ 21, IUN 201Q

CĂTREq
Doamna

Str. i nr. sector 1, Bueuresti
c-mail:

___________________

Spre ştiinţă
Doamna
e-mail

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1733903/07.05.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 3841/08.05.2019 şi la adresa doamnei ‚ mnregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733223/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3780/07.05.2019, prin care se solicită emiterca
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului nr, 16 din str. A.S. Pukin, sector 1,
după vedficările efectuate pe teren, în data de 10.06.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti.
avizăm:
Toaletare:
Lateral stânga curte imobil nr. 16, la limita gardului cu imobilul nr. 18, str. A.S. Pukin

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării ńscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arbońlor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor uscate/&ânte şi
degajare faţadă imobil nr. 18, la:

-l ex. Sophorajaponica .(sa]câmjaponez) O GOcm, h 16 m
-1 ex. Acer sp .(artar) O 6Ocm, h 16 m
-2 cx. Robinia sp .(salcâm) O 25cm, h 12 m

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

Regina Ehsabela nr 47. pcşlaJ 050013. sod& 5, BuDJfeŞt, R0măna I I



Precizăm că proprietarul legal al terenului esle răspunzălor de supravegherea execuţiei

Iucrăńlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanetor în zona operaţiunilor. respectarea prevederilor avizului

şi a telmologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din

Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare —4 ex.

Director Executiv,
SinMna PQPA

I
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ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOJNESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU'\

1 & Iupt

Red v P /&x — 1806 2019 prezentuĺ avíz a fos( posżat pe sde-uI PMB
pe data de

1 Rpninn Píiaheta nr 41 oostal a5l3. sedor 5. Bucureşt, Ramânia I i I I



PRIMĂRIA MUMRULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

2t IUN. ?Ü19

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure.ti

Spre ştiintă
-Domnul - e-mail:
-Direcţia Generală Administraţie ęi Relaţii cu CGMB
Direcţia Relaţii cu Publicul i Registratura

B-dul Regina Elisabeta nr.47, Sector 5

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
11734079/08.05.2019 şi Ia Direcţia Generală Administraţie i Relaţii cu CGMB-Direcţia
Relaţii cu Publicul Ristratură cu nr. 5423/09.05.2019 iar Ia Direcţia de Mediu cu nr
4135/13.05.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în
str. Av. Maior Stefan Sănătescu, În dreptul imobilului nr. 60, sector 1, după verificările
efectuate pe teren, în data de 14.06.2019, În conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Aliniamentul străzii Av. Maior tefan Sănătescu, în dreptul imobilului nr. 60

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O2Scm h 12m- reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arbcrelui, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) D4Ocm h 14m- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului în
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i
eliminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Tilia sp.(teio OeOcm h 12m- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului în
vederea eliminărh riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, ş
eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

Ňr.41 31 734079 I
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frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din
zonă.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 3ex.

19, UN. 2019

Director
Sim

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: VP: !őex. — 14062019 prezenrui avŕz a fost postst pe sileul PMB
pe dala de

I i



PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

n
(

25, WN. 2019

CĂTRE
Ministerul Apărării Naţionale —

Str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucuresti
institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare Medico- Militară „Cantacuzino"

Str. Splaiul Independenţei nr 103, sector 5, Bucuresti

(os. Gheorghe Ionescu Sise$i nr. 14A, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs.,nr. A666/06.02.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1706913/08.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 946/11.02.2019, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în incinta Staţiunii Băneasa a
I.N.C.D.M.M. Cantacuzino din os. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 14 A, sector i Ia
completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr 1724227/02.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr
2634/03.04.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data de 06.03.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrîşare cu extragerea rădăcinilor:
Incintă Staţiunea Băneasa INCDMM Cantacuzino, íăngă staţia de decantare ape reziduaíe,
os. Gheorghe Ionescu Siseti nr 14A

-lex. Acer sp. (arţar) l2Ocm, h 14m, în declin biologic avansat, înclinat spre staţie,
prezintă scorbură Ia colet ş Ia inserţia arpanteIor,atac de boli ş dăunători, Iipsă cilindru
central, existând pericolul prăbusirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile ş producerii de
accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului Iegal aI terenului
pe care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct.
8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui în delin biologic
avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

Nr. 946, 2634/ 1706913,1724227/
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6 ex. arbori tineri cu balot de pămänt circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia
înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în toamna anului 2019, în incinta StaţiunU Băneasa INCDMM
Cantacuzino din os. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 14A, sector 1, conform Angajamentului
de Plantare nr946/2634/N18.06.2019.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

efSewiciu Avize i Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. VasiJica PLESU&Jv-\

2i WtŁ2D1Q

Red VP,ex/ţ9O62Ol9
prezentul avlz a foşt postat pe şite-uI PMB
htlp/ţy*w pmb rorinstitutiilyrimphwdirecliitdiręçtip mędiu/pvize arbod in consultareiavize arbori in consultareoho, pe data de
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PRMARIAMUNIGPIULUIBUCUREŞ11 ronan!02932.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2728, 513811724743,17413761 IUI'ti. LUUJ

CĂTRE
DomnuL

Str nr sector 1, Bucuresti
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1724743/04.04.2019 i la Direcţia de
Mediu cu nr. 2728105.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore
situat în curtea imobilului nr. 2A din str. Intrarea Navigatorilor, sector 1, cu completarea înregistrată
Ia P.M.B cu nr. 1741376/29.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5138/30.05.2019, după
veriftcările efectuate pe teren, în data 23.05.2019, în conformitak cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din inţravilanul ÍocaliăţiLor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toalctare
Curte imobil nr. 2A, Intrarea Navigatorilor

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) ®80 cm, h 16m- eliminarea arpaneIor uscate i reducerea cu l/2 a
coronamentului arborelui în vederea refacerii acestuia.

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

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

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

Director Ex ţjy
Simona-Mana PĎeA

JI6ćbCTIA ‘\ ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. DanieIaVOINEç

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU fĆt

Red: VP:. I5ex. — 19.06.2019 prezenwf avIz a tost postat pe site-uI PMB - O
pe data de

Bd. Reiina Elisabeta nr. 47. cod poştal 05W13. sedar5, Bucureşti. Romăna I i I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

25. WN. 20J9

CĂ TRE,
Administraţia Spitalelor i ServicUlor Medicale

Str. Sŕ. Ecaterina nr 3, sector 4, Bucuresti
E-maiI:,

Referitor ia adresa dvs. nr. 13311/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1735986/14.05.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 4267/15.05.2019, prin care soflcitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în trei Iocaţfl
aflate în administrarea instituţiei dvs. din Str. Sf. Ecaterina nr. 3, sector 4, Bd. ion Mihalache
nr. 11-13, sector 1, Str. Dr. Feflx— parcare, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 22.05.2019 (Iocaţia din sector 4) i 23.05.2019 (Iocaţiile din sector 1), în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUior verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi compietările ulterioare şÍ H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i după
semnarea Angajamentuiui de Plantare nr.4267/N11.062019, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăciniior:
Str. Dr. Iacob FeIix-incintă parcare ASSMB, stânga acces parcare

-lex. Morus sp. (dud) 0140 cm, hlO m, în deciin biologic avansat1 prezintă scorbură
Ia colet ş pe trunchi, atac de boli si dăunători (ciuperci saprofite) sarpante uscate în
coronament, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile ş
producerü de accidente sau pagube materiale.

— Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietaruiui Iegal aI terenului
pe care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţUlor necesare plantărU de material dendrologic tânăr, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărfl construcţUior din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehicuieior de pe
carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arboreiui în delin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
piantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată ia înălţimea de 1 m de ia bază şi înăiţimea exempiaruiui corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare de la obţinerea
avizului, toamna anuiui 2019, primăvara anuiui 2020, astfel 1 ex, în zona de unde se
defriează —parcare ASSMB - Dr. Iacob Felix ş ex. în curtea Spitalului de BoIi infecţioase
„Dr. Victor Babes", conform Angajamentului de Piantare nr.4267/N1 1.06.2019.

Nr. 4267bis11735986/



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ad.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mari na POPA

ef Serviciu A vize i Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

În tocmit:
Exp. Vasilica PLEŞU/4

Red: VP'SexJIS082019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hftpj/ynwpmb.roJinstifutiiJnńma,jaJdjreçtjjJđjrectja mediWavtze a,tod in consoltar&avize arboh in consuttarephp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞFI fo[npnia2O19eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 4294/1736618!

CĂTRE
R.A.-A.P.P.S. —SAIFI -

Str, Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3414/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1736618/15.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4294/16.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 12 din str.
Armindenului, sector 1, după verificările efectuate pe teren, în data 14.06.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. 12, str. Armindenului

-1 ex. Quercus robur (stejar) 050 cm, hlBm -eliminarea arpanteIor uscate prezente
în treimea superioară a coronamentului în vederea echilibrării i refacerii acestuia.

LucrăriLe de toaletare avizate, se vor executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna)
pentw a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
f rânte, ucrare ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), prin grija proprietarului egaI
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

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

Director Ex
Simona- G na

ef Serviciu Avize i Acorduri,
- sO - Exp. Daniela VQINESCU
p 4

N Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU ťc.

Red V.P:. ĺ5ex. — 19.06.2019 prezenlvl aviz a (ostpostal pe sWe-uI PMB
pe data đe 2 ţ ‚tjpj 2
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PRIMĂRJA MUNIGPIULUI BUCUREŞ11 rOĺnqniç2Ç)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

25, IUN. 2019

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA QRĂDINA ZOOLOGICĂ

Str. Vadul Moldovei nr. 4, Sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr. 2275/13.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1747046/16.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.5870/19.06.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de

‚-..
specialitate pentru 13 ex. arbori aflaţi în declin biologic i uscaţi, situaţi în incinta Grădinii

/ Zoologice din str. Vadui Moldovei nr. 4, sector 1, arbori inventariaţi pe teren de către
inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i specificaţi în tabei, în Anexa nr. 1, poziţiile nr. 1-13,
cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm:

-în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor cu modificările şi completăriie
ulterioare I H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrięare i scoaterea
radăcinilor a celor l3ex. arbori uscaţi ş aflaţi in declin biologic, care fac obiectul prezentei
cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului pe care
se afiă arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 23 arbori tineri,
cu baiot de 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 zone de unde au fost defrişaţi arborii
din incinta Grădinii Zoologice, utilizând speciiie predominante ale zonei.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a piantăriior în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţeniior cu privire Ia arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,

Nr.5870/1747046/

I iiI



fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, În Ťuncţie de posibilităţile informatice
i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetătenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor 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 intemet 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 administratorul Ieg& aI terenului, prin grija căruia se
execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului BucureIi.
Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defriare —lSex.arbori dŕn care 1O ex. uscate 8O-100%, 2 ex. aflate în declin biologic
.şi 1 trunchi

2lWN.NM

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocm it
Expert Vasilica PLEŞU fi

Rcd P.V. / .1 ex. — 2106.2019 pwzeniul aviz a fosl postat pe siie-ul PKIB
hup://www.ymh.m/inslituliUpńmańaÍdiieclii/dimctia mediWavize artoň in consulla&avi,e arboń in consuliare.phn. pe daia đe

Director Executiv,
Si POPA
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PRIMĂRIA MUNIPHJLUI BUCUREŞ11 onpnţç2O1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
Domnului

nr. sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs nr. 4933/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731679/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3505/25.04.2019, prin care ne transmiteţi
sohcitarea domnului - Ie emiterea avizului de specialitate pentru aborU din str.
Cruşovăţ, sector 1, după verificările efectuate pe teren1 în data de 20.06.2019 în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind NQrmele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiułui Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Aliniamentul străzii Cruşovăţ, în dreptul imobŰului nr. 15

-1 ex. Tilia sp.(tei) bitulpinal O 20-30 cm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate i degajare cabluri electrice.
Aliniamentul străzii Cruşovăţ, în dreptul imobilului nr. 13

-lex. Fraxinius sp.( frasin) O 25cm, h lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echiflbrare în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile, eliminare ramuri uscate, degajare cabluri electrice.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Aüniamentul străzii Cruşovăţ, în dreptul imobflului nr 15

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 25 cm, h 12 m, în declin biologic, prezintă scorbură Ia bază,
Iipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruui Iegai a terenuţui pe care
se află arborU, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căi)e de acces i reţ&ele aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentw a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

Nr. 3505/1731679/ 28. IUN. 2019
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-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi

crearea condiţiilor necesare plantării de material dendroiogic tânăr.
Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnoiogiei đe execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin

biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a

6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m

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

(raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020) plantate

astfel 1 ex. în aliniamentul stradal de unde a avut Ioc defrisarea, după extragerea

rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe

raza sectorului 1.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele

unde s-au plantat ceie 5 ex. arbori, in caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.4 din

aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare —2 ex.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV
SJPföFŞJMriana POPA

ę Ş\\?
i Sef Serviciu Avize si Acorduri

2 \ ‘ Exp. Daniela VOÎNESCU

Întocmit Exp. Vasilica PLEŞU
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PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

28,IUN. 2D19

cĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigrafiei nr.4, sector 1

Spre ştünţă:
-Asociaţia de Proprietari bloc 7
B-dul MareaI Averescu nr. 13, sa B, sector 1,Bucuresti

—Domnuiui

Referitor Ia adresa dvs., nr.6896/22.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1734155/08.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.3963/19.05.2019 prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore amplasat în spaţiul verde din B-dul Mareşal Alexandru
Averescu nr.13, bI.7, sc. B, faţă scară, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
20.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare;
Spaţiu verde, Iateral dreapta sc.B, B-dul Mareşal Alexandru Averescu nr. 13

-1 ex. Tilia sp.(tei) O SOcm, h 18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărU producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare
ramuri uscate, degajare faţadă bloc.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului
Iegal al terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Nr. 3963/17341551



Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Director Executiv,
POPA

ef Serviciu Avize $Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞUfČV.

2SíUN. 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞH
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 410111735175/ 28 IUN, 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre ştiinţă:
Domnului

Referitor Ia adresa dvs., nr.4510/07.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1735175/10.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4101/13.05.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnuiui de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore amplasat în spaţiul verde din str. Roma nr.13, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 20.06.2019, s-a inventariat următorul materiai dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanui Iocalităţiior, cu modificările i completările uiterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Roma, în dreptul imobilului nr. 13

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 4Ocm, h 10 m, înclinat usor spre stradă- reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentuiui cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerU
de pagube materiaie sau accidente prin frângerea i prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (pńmavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eflminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), prin grija administratorului
Iegal ai terenuiui pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţeleior aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

I i -1- iI



prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simona4vlariana PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞUC

1UN. zí
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fl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rçmp'!ç?Q)2•ąy
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 4167117355111 2& IUN. 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de proprietari bloc 13
B-dul Ion Mihalache nr. 313, bI. 13, s. E, sector 1, Bucuresti
-Domnul
B-dul ‚ bI. sc. ap, Sector Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., nr.3718/07.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1735511/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 4167/14.05.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnulului de emiterea avizului de defriare pentru
intervenţia asupra unui arbore amplasat în parcarea de reedinţă nr.1 aferenta bI.13 din B
dul Ion Mihalache nr.331, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2019,
a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Toaletare:
Dreapta Ioc de parcare de reedînţă nr. 1, B-dul Ion Mihalache nr 331:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp (tei) O 7Ocm, h 16m
Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiu verde bloc 13, Iateraĺ dreapta sc. E, B-dul Ion Mihalache nr. 313

- 1 ex. Tilia sp (tei) O 300m, h 12m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele
aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009

pdvind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

1e nI



-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantărU de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1)
în perioada optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020 ) plantat în spaţiul verde
aferent blocului, rămas Iiber după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
Defrişare— 1 ex. uscat 100%

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINFSCU

Ă

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

fled: P. V. /5 ex. — 21.06.2Ol9prezentulaviza Ťost postatpe site-uI PMB
pe dala de

Director Executiv,
Simo na POPA
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PMĂMUN1cIUWBUcUREşJ
DIRECŢIA DE MEDIU

11.

Nr. 4172117354531 2b,wg 2Oi

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Spre ştüntă:
Doamna
Str. Sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., nr.2189107.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1735453/13.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4172/14.05.2019 prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore amplasat în Str. Virgil Pieşoianu nr.45, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 17.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Akniamentui străzii Virgü Pleşoianu, în dreptul imobiiuIui nr 45

-1 ex. Tilia sp.(tei) O lOOcm, h 14 m, usor înclinat spre carosabil, fără urme vizibile
de declin biologic (scorburi, atac de boli şi dăunatori), în coronament prezintă şarpante
frânte datorită condiţiilor meteo nefavorabile- reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea I prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare
ramuri uscate ş rânte.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului
Iegal a terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării constwcţiilor din jur, a
reţeieior aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

I i I I



prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Execujv,
Simon44rtaňPQPA

ef Serviciu Avize i Acordun,
Exp. Daniela VOINESCU

Intocmit
Expert Vasilica PLESU

25iUN 2Üiy

Red, P V /5 ex. — 21O6Zolgpwzenwławea tost postať pe sileW PMB
pe data de

I i



PRIMĂHIA MUNIIRULUI BUUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

9!T'tP2PJ2:!Y

Spre ştflnţă:
Domnului

28, ww. 2019
CA TRE,

ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor b adresa dvs., nr.7215/09.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1736189/14.05.2019
i la Direcţia de Mediu cu nr.4246/t5.05.20l9 ‚ prin care ne transmiteţi solicitarea domnului

de erniĹerea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în
terenul de joaca din str. Chişcani, sectorl, la verificarea efectuată pc teren, în dara de 20.06.2019, s-a
invenlariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiu]ui Bucureşti, avizăm
Toaletare
Dreapta acces loc de joacă copü, st; Ch4cani (lângă parcarea de reedinţă)

- tex. Fraxinius sp.( frasin) 2Ocm, h lOm, înclinat spre carosabil -reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentu)ui cu aplicarea Iucrări]or de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidenre prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meleo nefavorabile,
eliminare ramuri uscate.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa ł Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiíor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic
al acestuia (cu excepţia eliminärii ramurilor uscate şi frânţe, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, cu marcarea
corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuăndu-se masa temnoasă pentru a nu bloca căi le
de acces, ]uându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterń.
Toaletarc — 1 ex.

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLESU

Red; p, V /5 ex. — 27062079 prezentul aviz a tost postaI pe sdeuI PMB
‘ »?Ţç

e data de

Nr. 4246117361891

Director Executiv,
Sim o n OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ofĘţqpţç2Q)u
DIRECŢÍA DE MEDIU

Ltwtt 2úw

CĂTRĘ
Domnul

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr 1736506/15.05.2019 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr.4296/16.05.2019 ‚ prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat în cur[ea imobilului nr.l5 din str. WashingÉon, sector 1, după veriflcarea
efectuată pe teren, în data de 20.06.2019, s-a inventarial următorul material dendrologic pentru care,
în conforrnhate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
];z cunea inzobiluhu nr 15, Str Waslzington

- lex. Picea abies (brad) ® 25cm, h lOrn, înclinat spre imobil- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri
la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările de toaletare avizate, se vor execuĹa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna) pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic al acestuia (cu excepţia elitninării ramurilor uscate şi frânte, Lucrare ce se poate
executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului legal al terenu]ui pe care se află arborele,
cu acordul tuturor proprietarilor, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deţeriorării constwcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitae 2 ani de Ia daa emiterii.
Toaletare —i ex.

Direcţ& Execut%
Simdia-Majié'i'ą ĄÖPA

ef Servicki Avze si Acorduri,
Exp. Daniela VOINES[

Tntocmit
Expert VasiIica PLEŞUfCA

Red PV. /4 e — 21.Ü62ol9prezenldaviza (ostposlatpe site.uIPMS

pe dala đe
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 roflqp!q2Q]9.e_u
DIRECŢIA DE MEDIU

28, ÍUN. 2919

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă,
Asociafiu de Proprietari Calea Griviki nr. 142, sc. A-B, sector 1, Bucureti
e-maU: -

Referitor la adresa dvs. transmisă de către A.D.P. Sector 1 cu nr.3562/1&04.2019, înregistrată
la P.M.B cu nr.1731678 /24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3504/25.04.2019, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
interioară din spatele imobilului din Caĺea Griviţei nr. 142, sc. A-B, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 10.06.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul locaLităţilor şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriuL Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare;
Curte interioară imohil, Calea Griviţei nr. 142, spate irnobil-tercn situat în partea dreaptă alee

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 15m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului, cu
apLicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente
prin htgerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri
uscate

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocm. h lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimca coronamentului, cu
aplicarca lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri
uscate.

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţa) O 3Ocm, h 15m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului,
cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri
uscate.

- 3ex. Fraxinus sp. (fřasin ) O lScm, h lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor.
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitarii producerii de pagube materiale sau accidente
prin frůngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile şi e]iminare ramuri
uscate.
Curte interioară imobil, Calea Griviţei nr. 142, spate imobil- teren situat în partea stângă alee

- lex. Acer sp. (arţar) O l5cm, h lOm, reducerea cu 1/2 din înălţimea şarpantelor care
afectează aleea de trecere, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin &ângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii
meteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

Nr. 173%q5)/354
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- lex. Ulmus sp. (ulm) O lScm, h lOm, reducerea cu 1/2 din înălţimea şarpantelor care
afectează aleea de trecere cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a eoronamentului în vederea evitării
produceńi de pagube mateńale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii
meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Curte interioară imobil, Calea Griviţei nr. 142, spate imobil- Iângă parcare

- lex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 00cm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabi]e
i eliminare ramuri useate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenu]ui pe care se află
arborii. cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor. evaeuându-se masa lemnoasă
pentru a nu b]oca căile de acces. Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţii]or din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

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

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

Executiv,
na POPA

Sef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

26. ÍUN. 2019
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ül9.eu
• Jtk. E,,cca,,

2 & IUN. 2919

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1, Bucureti

Spre ştünţă:
-Asociaţia de proprietari bloc 4A
Str. Măguricea nr 2, bL 4A, sc. A
-Domnului I

Str. 7ľ ‘,B sc D Ap. 5, Sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., nr. 2612/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731661/24.04.2019 si Ia Directia de Mediu cu nr.3529125.04.2019 prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate pentw intervenţia
arborii situaţi în spaţiul verde din str. Maguricea nr.2, bI 4/A, sc. 1 i 2, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 14.06.2019, s-a inventadat următorul material dendroiogic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde, str Măguricea nr2, bI 4A, Ia Iimita gardului ce împrejmuieşte spaţiul verde,
Iateral stânga acces bloc

-1 ex. Acer sp.(arţar) 0 4Ocm, h 10 m, înclínat spre bloc, reducerea cu 112 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea si prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-3ex. Robinia sp.(salcâm) ) 0 15-4Ocm, h 8-12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frängerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Spate bloc, str. Măguricea nr2, bI 4A, Iângă Punctul tenvżc PT -3422

-1 ex. Ailanthus altissima.(fals oţetar) bitulpinal, 020- 4Ocm, h 10 m, reducerea cu
1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna)

Nr.1731661/ 3529/
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pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaietare —5ex.

Director Executiv,
SimÎImia POPA

j
ef Serviciu Avize i Acorduri,

Exp. Daniela VOINESCU

Á

mntocmit
Expert Vasilica PLEŞU
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

? WN 2919

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Domnul:
Str. nr ‚ et. ‚ ap sector Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3827/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731737/24.04.2019 şi Ia Dírecţia de Mediu cu nr. 3531/25.04.2019, prin care ne transmiteţi
cererea domnului ‚ care solicitată emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat lângă imobilul nr, 27 din str, Pieţei sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.06.2019, în conformitate cu Legea nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde, Iângă imobilul din str. Pieţei nr. 27

- 1 ex. Tilia sp. (tei O lOOcm, h 16m, înclinat spre imobilul nr, 27 din str. Pieţei,
afectează faţada imobilului nr. 27 - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile, eliminare
ramuri uscate şi degajare faţadă imobil nr. 27, str. Pieţei.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Nr. 1731737/3531!
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv
Si

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU ţt
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl romania2ül9.eu
ŕMjIflI:ifl

DIRECŢIA DE MEDIU

2& IUN. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FQNDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă,
Doamna L
Str. I nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., nr. 27139/08.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1734449/09.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4049/10.05.2019, prin care ne
transmiteţi adresa doamnei care soiicită emiterea avizului de speciaiitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr. 32A, str. Luigi
Cazzavilan, sector 1, arbori Iipiţi de gard care aduc prejudicii acestuia1 după verificarea
efectuată pe teren, în data de 20.06.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i compietările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte imobH nr 32A, str. Luigi Cazzavilan, Ia Iimita gardului cu trotuarul:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) bitulpinal e 40-6Ocm, h 12m, situat Ia Iimita
gardului cu imobilul nr. 34, Iipit de gard i de imobil, aduce prejudicii în mod vizibil
gardului prin îndepărtarea plăcilor din beton ce alcătuiesc gardul, existând pericolul
prăbuşirii Ia condiţii meteo nefavorabiie şi producerii de accidente sau pagube materiale.

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 25cm, h 14m, Iipit de imobilul vecin nr.
34, aduce prejudicii imobilului vecin, existând pericolul prăbuşirfl Ia condiţii meteo
nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija
proprietarului legal aI terenuiui pe care se află arborik( A.F.I.) pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea
construcţiiior din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării a 12 ex.
arbori cu baiot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea
de lm de ia bază şi înălţimea exempiaruiui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020),
în imobilele/spaţiile deficitare în vegetaţie pe care Ie aveţi în administrare.

Nr. 1734449/4049/



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ar[.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriťicării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele l2ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din
aceIaşi act normativ.

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

Defrişare — 2ex. arbori

Director Executiv,
Simon •Mariana POPA

ef Serviciu Avize şI Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 roLnanp2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1*. 1735456141711
28.IUN. 2Đ9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poiigrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul
e-mail: -

Referitor Ia adresa dvs., nr. 1190/07.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1735456/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4171/14.05.20196, prin care ne
transmiteţi cererea domnului ‚ prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamenul străzii Caşin, în
dreptul imobilului nr. 22A, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de
2006.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.114i2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Caşin nr. 22A, dreapta acces imobfl:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) e 6Ocm, 1, 14m — în declin biologic, înclinat spre
imobil, prezintă scorburi pe trunchi, atac de boli şi dăunători, existând pericolul prăbuşirii
Ia condiţii meteo nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija

A.D.P. sector 1, nr de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciu)ui adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantărü a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-
28cm, măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

I ...& ._‚ J



circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului

2019- primăvara anului 2020) astfei lex. în atveola rămasă liberă după extragerea
rădăcinilor Ia adresa sus menţionate în vederea completărU aliniamentului stradal,
respectiv 5ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea łucrărilor de plantare conf. arŁ9 alkn.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din
aceIaşi act normativ.

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

‚4

Director Executiv,
POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl roppq2Oi.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

2& (OI 9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poíigrafiei nr.4, sector 1, Bucure.şti

Spťe ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 23
Şos. Nicolae Tŕtulescu nr. 18, Sc. 8, sector 1, Bucuresti
e-mafl:

Referitor la adresa dvs nr. 7598/09.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1736282/14.05.2019 şila Direcţia de Mediu cu nr. 4249/15.65.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea Asociaţiei deProprietari bloc 23, Şos. Nicolae Titulescu nr. 18, sc. B „ de emilerea avizului de specialitate dedeĺtişare a trei salcâmi, un ciot şi un arbore înclinat în vederea reamenajărü unui sector de parcajecare acum sunt dispuse Iongiwdinal şi să se dispună transversal pentru a mai câştiga în acest felcâteva locuń de parcare", după veńuicările efectuate pe teren, în data de 14.06.2019, în conformitatecu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanullocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normelede protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:Toaletare
Spaţiu verde spate bloc, lateral dreapta acces bloc

i ex. Acer sp.(arţar) 040 cm, h 10 m, înclinat spre parcare -reducerea cu 112 dh înălţimeacoronamentului cu apliearea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagubemateńale sau accidente prin Ĺřâugerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şieliminare ramuri uscate.
Dcfrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc, kueral stánga acces bloc

-1 ex. tmnchi Robinia sp.(salcâm) @ 2Oem, h 0,7 m, uscat 100%
-3 ex. Robinia sp(salcâm) 025-30 cm, h 6m, în declin biologic, prezintă scorbură la colet şipe trunchi, fără coronament, uscate 80-90%, existând pericolul prăbuşińi şi producerii de pagubemateriale sau accidente la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrărilc avizate se vor executa prin grija administratorutui legal aI terenului pe care se aflăarbońi, ADPS 1, cu marcarea corespi.mzätoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masalenmoasă pentru a nu bloca căile de acces şi reţelele aedene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada derepaus vegetativ a arborelui (pńmăvara-toanma), pentru a nu fÎ afectat echilibml biologic alacesmia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi &ânte, lucrare ce se poate executa în oriceperioadă a anului);

-defńşarea se va efectua, pentru evitarea produceňi de evenimente eu urmări nedorite şi creareacondiţiilor necesare plantării de mateńal dendrologic tâiiăr.

I .. l

Nr. 1736282/4249/

Bď Regina E&beta nr 47, cnd poşlal 050013. sedor 5. Bcurpçti Pmini



Precizăm că administratoru] legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

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

şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborüor în dec)in biologic şi

uscaţi avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex.

arboń cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la 1 m de la bază şi

inăřţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în

perioada optimă (toamna anului 2019 — pńmavara anului 2020) plantate în spaţiul verde aI blocului

de unde a avut [oc defriarea, după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 ]a H.C.G.M.B. nr.

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

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

normati v.
Referitor la diminuarea suprafeţei de spaţiu verde aferentă blocului nr. 23 din os. Nicolae

Yitulescu nr .18, penru amenajarea de noi locuri de parcare, vă eomunicăm eă în conformitaie cu

Art. 71, alinl) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări i completări

prin Legea nr. 265/2006, cu modifzcările ulterioare..schimbarea terenurilor amenate ca spaţii verzi

si/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori

strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic aI acestora''

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl atişeze, în

xerocopie, ]a avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil. pentru înşthnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Touletare — 1 ex.
Defrişare — 3ex. în deelin biologic, usccztc 80-90% şi l ínuwhi

DIRECTOR EXECUTIV
S a- ariana POPA
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ef Serviciu Avize i Acorduri

ľ Exp. Daniela VOINĘSCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OLIUL 2Q

CĂ TRE,
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILiAR

B-dui Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă,
Domnul
e-mail:

Referitor ia adresa domnuiui înregistrată ia P.M.B cu nr.
1741388/29.05.2019 i ia Direcţia de Mediu cu nr. 5112/30.05.2019, prin care solicită
eliberarea avizului de speciaiitate pentru un arbore înciinat, în pericol de prăbusire, situat
în curtea imobilului nr. 12 din str, Pictor George Demetrescu Mirea, sector 1, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iccalităţiior, cu
modiflcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăciniior:
Curte imobU nr. 12, str Pictor George Demetrescu Mirea

-1 ex. Picea abies(molid) 40 cm, h 15 m, înciinat spre carosabil, dezrădăcinat
în partea opusă înclinării, existând pericolul prăbuirii ia condiţii meteo neaWorabile i
nu numai i producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrăriie de defrisare avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija
proprietarului/ administratorului Iegai ai terenului pe care se află arborele, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiiior din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în
pericol de prăbusire avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
proprietarul/ administratorul iegal aI terenului are obligaţia plantării a 6 ex. arbori cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia inălţimea de lm de
Ia bază şi înăiţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020) în
spaţiul verde aferent defri$rii rămas Iiber după extragerea rădăcinilor din str Pictor

Nr. 1741388151121

Bd. Reina Elfsabela nr 47 ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşt, Românía

Tel: 021 305.5500
htlp:Íw.pmbro



George Demetrescu Mirea nr 12 i 5 ex. În zonele defícitare în vegetaţie pe care Ie
aveţi în administrare. ‘

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

L

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ül9.eu

02.IUL 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1, Bucureti

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 1111
B-dul Aerogării nr. 2-8, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs, nr 2422/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731649/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3512/25.04.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru aborii situaţi în B-dul Aerogării nr 2-8, bI. 11/1, sector
1, după verifîcările efectuate pe teren, în data de 14.06.2019, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aĺiniament stradal, B-dul Aerogării nr 2-8, în faţa blocului 11/1

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 6Ocm, h 12 m- reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frăngerea si prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-3Ocm, h 12-14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la
condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-4 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O 15-3Ocm, h 6-8 m— eliminare ramuri frănte i
uscate prezente în coronamente cu aplicarea Iucrarilor de echilíbrare a arborilor, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri
Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform ań.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavăra-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, respectiv ADPS1,cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţeíelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Nr. 1731649/3512!

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

TeI: 021 305 55.00
http./&wtpmb.ro



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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 9 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

4Ł'

28.IUN. 2019

Intocmit
Expert Vasilica PLEU
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu
k) çcnaj Lk*t (it.4

Spre ştünţă.
DomnuIui

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poiigraűei nr.4, sector 1

Referitor la adresa dvs., nr.2646/18.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1731698/24.04.2019

i la Direcţia de Mediu cu nr.3521/25.04.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea donmului

de emiterea avizului de specialitate pentru arborii din str, Poet Andrei Mureşanu

nr.29, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.06.2019. s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completărilc ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti. avizăm
Toaleíare:
Álinianzeniul sůrăzü Poez' Andrei lvfureşanu, in drepizd inzobilului nr. 29

- lex. Fraxinius sp.( frasin) O 2Ocm, h 8m, înclinat spre carosabil, reducerea cu 1/3 din
înălţimea eoronamenmlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidentc prin frăngerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile

i eliminare ramuri uscate.
Lucrările de toaletare avizate, se vor execula conform art6 pct. 6 din Mexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborclui (primăvara-toamna) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia e]iminării ramurilor uscate şi frănte, lucrare ce se poate

executa în orice perioadă a arrnlui), prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de cxeeuţie a Lucrădlor, evacuăndu-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării

O construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.
Precizăm că administratorul legal al terenului cste răspunzător de supravegherea exeeuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarca prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplieăndu-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 ]a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termcn de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleźure — 1 ex

Director Executiv
Simona-Mať OPA

Rad PV /5ex —. 0e2019p'emnl&awzafos(posĺaipesde-&PMB
pe data de

Nr. 173169813521/ ULIUŁ ź!

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOlN,L
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rÇ.mpD'9?O1%Á,ą
DIRECŢIADEMEDIU

ĐZWL2Dî -

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr 4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
-Doamnat -.

-Asociaua de Proprietari bloc 2, sc. 1 $ 3
B-dul Banu Manta nr 22, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., nr.3446/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1731709/24.042019 i Ia Directia de Mediu cu nr3525/25.04.2019 prin care ne transmiteţi

solicitarea doamnei emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra a 4 arbori situaţi în B-dul Banu Manta nr.22, bI.2, sc.1 şi 3, Ia verificarea efectuată

pe teren, în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,

în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:
Toaletare:
Parcare, partea dreaptă acces bloc, Banu Manta nr 22, bI.2

- lex. Fraxinius sp.( frasin), bitulpinal e 15-20cm, h 8m, prezintă un trunchi uscat
eliminarea trunchiului uscat şi reducerea cu 1/2 a trunchiului viabil în vederea echilibrării

a rborelui.
- lex. Fraxinius sp.( frasin), tritulpinai e 20-25cm, h 12m, reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea evitărfl producerii

de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo

nefavorabile, eliminare ramuri uscate i degajare faţadă bloc.
Spaţiu verde bloc, Iateral dreapta

- 1 ex.Ailanthus altissima(fals oţetar) e 3Ocm, h 14m, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamenentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente i

degajare faţadă bloc.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

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

Municipiului Sucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului

Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de

execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a

reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Nr. 1731709/3525/

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod x,şlaI 050013, sedor 5, Bucureşb. Rcaânia

T: 021305.55.00
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Precizăm că administratorul iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriíor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor iocatariior.

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

Director Executiv,
Iariana PQPA

2 & WN. ?0i9

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Intocmit
Expert Vasilica PLEU

Red P V /5 ex — 26062019 prezentui aviz a fosI poslat I,a situ-vJ PMO

pe data de
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PMĂRIA MUNICIULUI BUCURE

_____

DIRECŢIA DE MEDIU

Ńr. 1735212/4088! 02 IUL 20i9

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştünţă:
Domnul
Str. nr ap Sector Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., nr.6801/07.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1735212/10.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4088/13.05.2019 ‚ prin care ne transmiteţi
solicitarea domnuiui de emiterea avizului de specialitate pentru
arborele amplasat în aliniamentul str. Palisandrului nr 48, Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 20.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aĺiniament stradal în dreptuĺ ŕmobÎĺuIui nr.48, str. P&isandrului

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Bd. Regina Elisabela nr. 47, ctd poştal 050013, sector 5, Bucureşli, România

TeI: 021305.55.00
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prevederiior avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simon -Mariana POPA

? ef Serviciu Avize i Acord uri,
Exp. Daniela VOINESCU

Intocmit
Expert Vasilica PLEUţt_

2 (Wą 2Oiy

Red PV /5 ex — 25062019 prezentulavíz a ĺnst pcstat pe site-uIPMB

pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

U1IUL Lúi
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul PoIigraňei nr4, sector 1, Bucureti

Spre ştünţă:
Doamna

____________

Referitor Ia adresa dvs.. nr.2359/07.05.20 I 9, înregistrată la P.M.B cu nr. 1735183/10.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu eu nrAO89/l3.05.2019 ‚ prin care ne transmiteţi solicitarea doamnei

- miterea avizului de specialitate pentru arborele amplasat în str. Maior
Petre Creţu m-. 20, la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.06.2019, s-a inventariat următonjl
material dendrologic pentru care, în conformiiate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul ]ocaiităţilor, eu modificările i eompletările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bueureşti. avizăm
Toaletare
Aliniarnentuž sţräzü Maior Petre Cre(u, în drepíul imobilząhąi nr 20

-1 ex. Tilia sp.(tei) O SOcm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrăńlor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau aecidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate i
degajare faţadă ş acoperiş imobil nr.20.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa l la
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecçie a spaţiilor verzi de pe tedtońul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboreíui (primăvara-toamna) pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic al aeestuia (eu excepţia eliminării ramurilor useate şi frânte, lucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului Iegal al terenului pe care se află
arborele, cu marcarea corespwzătoare a zonei de exeeuţie a lucrăriior, evacuându-se masa lemiioasă
pentru a nu bloca căile de acces. luâsdu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
eonstrucţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autotudsmelor din zonă.

Precizăm că administratoml legal aI terenului este răspunzător de supraveghcrea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pet, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.

ef Serviciu Avize i Acorduri,
anieIa VOINESCU

Întocmit
Exper[ Vasilica PLEU J'4

Nr. 1735183/4089!

Toaletare — 1 ex.

Red: P. V /5 ex. — 26.06 2019 pmzentui aviz a fost posřat po site-uI PMB
pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 çqŢrçflJp?»jeu
DIRECŢIA DE MEDIU

QZ!UL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
Domnului

Referitor Ia adresa dvs., nr.4546/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1735514/13.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4165/14.05.2019 ‚ prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilorsituaţi în Iocul de parcare nr.13 aferent bI.15,sc E, din B- dul Ion
Mihalache nr.339, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 18.06.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările i completările ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Toaletare:
In spatele bL 15, B-dul Ion Mihalache nr 339, Iângă Iocul de parcare nr 13, în partea dreaptă

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e lOOcm, 1, 20 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
In spatele blocului 15, B-dul lon Mihalache nr 339, vis avis de Iocul de parcare nr 13

- lex. Fraxinius sp.( frasin) e 7Ocm, h 2Dm, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea ş prăbusirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile, eliminare ramuri uscate

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Nr. 1735514/4165/

Bd. Regina EUsabeţa nr 47, ccd poştal 050013. sedor 5. Bucumşti, Roaiána
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenuluí este răspunzător de supravegherea

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

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

Director Executiv,
Simon ariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
--

Exp. Daniela VOINESCU

Ą

Intocmit
Expert Vasilica PLESU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
F,t lgo

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1737015/4344! Oi IUL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4, sector 1, Bucurnsti

Spre ştiinţă
Doamna
E-maiĺ:

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia PM.B cu nr
1737015/16.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4344/17.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un abore situat în aliniamentul străzii Belizarie nr.
17-19, bI. 6/4, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 20.06.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B nr 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Ăliniament stradal str Belizarie nr 17-19, bL614, sc. 3:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborilor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3ex. Fraxinus sp. (frasin) 30-4Ocm, hlO-12, înclinaţi spre carosabil
Defriare cu ex&agerea rădăcinilor ęi obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament strad& str. Belizade nr 17-19, bL6/4, sa 3:

- 1 ex. Fraxinus sp (frasin) ® 30m, h 12m, înclinat spre carosabil, în declin biologic,
prezintă scorbură pe trunchi, cilindrul central este afectat, prezintă atac de boli i dăunători,
existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, ADPS1, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaŞilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Bd. Regina EEsabeta nr 47, &jd poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România
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operaţiunhlor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin

biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la 1 m

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

(raport de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019-primăvara anu(ui 2020) plantate

astfel : 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată
în vederea completărfl aliniamentului stradal, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie

de pe raza sectorului 1.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex.
Defflşare — lex. în declin biolagic

DIRECTO .ECUTIV
Simon POPA

ef Sewiciu Avize i Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit: Exp. VasiIica

28. ÍUI4. 7Qşą
Red: VPJSsxflG. 062019
prezentul aviz a fost postat pe sita-uI PMB

pe data de

84 Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013. sedcr 5. Buaireşb. Rornánia /
T&: 021 3055500 :8,
hItp:Uvnwő pmbro
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1736945/43521
OZWŁ ZÜE

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă.
Doamna
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., 6711/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1736945/16.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4352/17.05.2019, prin care netransmitei adresa doamnei ‚ care solicită emiterea avizului de defriarepentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamenui străzii Av. GheorgheIjărăsoiu nr. 18, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.06.2019, a fostinventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţűlor verzi din intravilanul Iocalităţilor,cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nrll4/2011 privind amenajarea şiîntreţinerea alveolelor strada)e din cadrul plantaţülor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuluiBucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:

( Aliniamentul străzii Av. Gheorghe Mărăoiu, în dreptul imobilului nr. 18:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 8Ocm, h 16m — în decfln biologic, prezintă scorburi lacolet, atac de boli, sistemul radicular la suprafaţă, existând pericolul prăbuirii Ia condiţiimeteo nefavorabile.
Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grijaA.D.P. sector 1, nr de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceriide evenimente cu urmări nedorite, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu blocacăile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorareaconstrucţiilor din jur i a reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciu)ui adus mediului, în compensarea arborilor in declinbiologic avansat avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţiobltgaţia plantării a 6 ex. arbori cu balot de pămänt cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (rapod de 6 :1) înperioada optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) asťel 1 ex. în alveolarămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5ex. înzone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

Bd. Regüia Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sed.or 5. BucureşU. Romana
T&: 021.30555.00
h!p:flwww.mb.ro



La finahzarea iucrărilor de piantare conf. arL9 ahn.5 din Anexa 1 ia HC.G.M.B. nr.

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

verificărH în teren a plantărilor în cornpensare, dată la care ne veţi comunica i adresele

unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din

aceiaşi act normativ.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare — 1 ex. în declin biologic evansat

Director Executiv,
Simona- ariana POPA

-

ef Serviciu Avize i Acorduri,

Exp. Danieia VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilśca PLESU/Ć

(

zalUIt 4IJ19

Red: YP. Ť5 ex. — 28.O2ÜţgpmzenW(aWz a ĺostposta(pe sĺte-zŘPM8
pe data de

RegínaEiisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşt, Románia
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PRMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞÎJ çpţąĘu
DIRECŢIA DE MEDIU

tľtţuL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poiigraťiei nr.4 Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
Doamna

Referitor la adresa dvs., nr.7517/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1736954/16.05.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4354/17.05.2019. prin care ne transmiteţi solicitarea doanmei

de emiterea avizului de specialitate pentru 2 arbori situaţi in aliniamentul din str. Poet
Andrei Mureşanu nr. 16, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.06.2019. a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările i
completăńle ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/20 l 1 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul pltmtaţiilor de aliniamenţ şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Poet Andrei Mureanu, dreapta acces imobil nr. 16

-1 ex. Tilia sp(tei) O 3Oem, h 10 m, prezintă ramuri uscate i frânte în coronament-eliminarea
ramurilor uscate i liÂnte cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui.
Defrişare şi scoatcrca rădăcinilor cu obilgativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii Poet Andrei Muresanu, dreapta acces imobil nr. 16

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 3Ocm. h 12 m, în declin biologic, prezintă scorbură profiindă la colet.
atac de boli şi dăunători, şarpante uscate în coronament, cilindml central este afectat, existând
pericolul prăbuşirii la condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal &
terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces şi reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toaimia), pentru a nu fÎ afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminădi ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului);
-defńşarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Nr. 1736954/4354!

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poş(aI 050013. sedor 5, Buoirefl. Ramănia
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Precizăm că administratoruł legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

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

şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Anexa nr I [a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui în declin biologic

avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.

arboń cu balot de pământ cu circumfeńnţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la 1 m de Ia bază şi

inăLţimea exemplarului corespunzătoare circumťerinţei în hnc;ie de specie (raport de 6 :1) în

perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) plantate astfel 1 ex. în alveola

rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionate, respectiv 5 ex, în zone deflcitare

în vegetaţie de pe raza sectorului 1.
La §nalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

teren a p]antărilor în compensare. dată Ia care ne veţi comunica şi adresele unde s-au p]antat eele 5

ex. arbori. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi şi este valabil însoţit de

avizul Ministerului Cu]turii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor lstorice!Zone Protejate

de pe raza Municipiului Bucureşti.
Toaletare — l ex.
Defrişare —] ex. în decĺin biologic avansat

za (UW zn;

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Danie(a VOINES%U

A

ĺntocmit
Expert Vasilica PLEUfC

Director Executiv

Red - V P15 ex. — 27.062019 pmzentul aví2 a (ost posłat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDiU

O1IUL 2019
CĂ TRĘ

AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna
So. nr. bI. sc. et. ap..., Sector 1, Bucure$i

Referítor Ia adresa dvs. nr. 1509/20.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1739169/22.05.2019 si Ia Directia de Mediu cu nr. 4734/23.05.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei ‚ de emiterea avizului de specialitate „pentru toaletarea
a 2 crengi dintr-un arbore amplasat în os. Nicolae Titulescu nr. 16", sector 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 24.06.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, cu modiflcările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăciniior:
Spaţiul verde în faţa bL 22, os. Nicolae Titulescu nr 16, Iângă parcarea de reedînţă:

- 5ex. Ailanthus aitissima (fals oţetar) 010- 4Ocm, h 18-14m — uscate 100%
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) 010 cm, h 6m — uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa, în regim de urgenţă1 prin grija A.D.P.

sector 1, nr de teiefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş
a reţeleior aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării a 6ex. arbori cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare
diametruiui în funcţie de specie (rapod de 1:1) în perioada optimă ( toamna anului 2019,
primăvara anuiui 2020), în spaţiul verde, după extragerea rădăciniior Ia adresa sus
menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantăriior în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceiaşi act normativ.

De asemenea, menţionăm că pentru eliminarea ramurilor frânte/rupte rămase
atârnate în coronamenteie arborilor, puteţi să aplicaţi prevederiIe adresei Direcţiei de
Mediu cu nr. 3472/24.04.2019, adresă transmisă către toţi administratorii de spaţii verzi

Nr. 1739169/47341

Bd. Rena Djsabeta nr. 47, cod poşta 050013, sector 5, Bucureşt. Român
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publice de pe raza Municipiului Bucureti, inclusiv insUtuţiei dvs, fără solicitarea unui

aviz de specialitate în acest sens.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 6 ex.

Director Executiv,
riana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduń,
Exp. Daniela VOINESCU

ĺntocmit
Expert Vasilica P L ES U

18.WN. 2019

Red: p /5 et — 2706.2019 prezentui aviz a ľastpostat pe sit&uI PMB
pe data de

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

Tel: 021 305.5500
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDiU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

BduI Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucureşti

Spre stiintă.
-DI
e-mail

Referitor la adresa dvs., nr6752/24.04.2019 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1732721/03.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3729/06.05.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea d-Iui rivind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat în Povernei nr.26, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
20.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Lângă imobilul nr. 26, str. Povernei

-1 ex. Morus sp. (dud) S=BOcm h=12m,în declin biologic avansat, prezintă scorbură
Ia colet şi pe trunchi, afectat de boli şi dăunători, pericol de prăbuşire.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaiIor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiIe de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată la
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, un exemplar în spaţiul de unde a avut Ioc defriarea de Ia adresa mai sus
menţionată respectiv 5 ex. în zonele deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1, în prima
perioadă optimă de plantare, toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La f]nalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

Nr. 1732721137291
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a plantărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din
aceIaşi act normativ.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

‘.

Şef Serviciu Avize şi Acordufl
Expert Daniela VOINESCU

Ą
Întocmit

Expert Vasilica PLEŞU

OŽl(JL fl

Red: VP/5ex/O1. 07.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http/JwombroIinsHIutii/primari&directiiidirectia mediulavize arboń in consuttare/avize arboh in consullarephp . pe data de

Bd. ReinaEsabeta nr 47 ctd poştal 050013, edor 5, Bucure, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rornania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDiU

O& 111Ł 2019

CĂTRE

Dom nu I

e-mail

(str. Parângului nr. 15A, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr. 1736688/15.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4297/16.06.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de defriare
pentru lex. arbore situat pe terenul proprietate privată din str. Parânguiui nr. 15 A, sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, a fost inventariat următorui
material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completărfle u)terioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl nr 15A, str. Parângului

-lex.Picea abies (moiid) e 25cm, h 12m, uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului Iegal aI terenului

pe care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendroiogic tânăr, evacuându-se masa
iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţeieior aeriene sau a autovehiculeior de pe
carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui uscat avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a lex. arbore
tânăr cu baiot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de
lm de ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie,
în toamna anuiui 2019, primăvara anului 2020, în curtea imobiiuiui nr. 15A din str.
Parângului, conform Angajamentului de Plantare nr.4297/N25.06.201 9.

Nr.1736688/ 4297!
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La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verif]cării în teren. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterií.
Defrişare -1 ex. arbore uscat 1 00%

DIRECTOĘÇ4fTIV
Simonq-$fiana FOpA

.Şef Serviciu Avize i Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. VasiIica

Red VPJ4 ex ‚Di 072019
prezentul auiz a iosl postat pe site-ul PMB
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PR]MĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11 rç,çflq2Q5ęp
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1738453146511 n IUL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă,
-DI
Şos. nr

‚
bI. ‚ sc ap

‚
Sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1738453/21.05.2019 şí Ia Direcţia de Mediu cu nr.4651/22.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde
aferent blocuiui 14, sc.A din Sos. Ştefan ceI Mare nr.4,sector 1, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 24.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modifîcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
In spatele biocuíui 14, os. .Ştefan ceI Mare nr. 4, spaţiul verde- Iângă Iocul de parcare de
reedinţă nr 7

-1 ex. Pirus sativa (păr)bitulpinal O=20-3Ocm h=6m, în declin biologic, prezintă
scorburi pe trunch), afectat de bob şi dăunători.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

C administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creăndu-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel : lex. în spaţiul verde de unde a avut Ioc

Sd. Regina EUsabeta nr 47 cod poş*al 050013, setor 5, Bucweşli, Romârna
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defriarea respectiv 5ex. în zonele deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1, în

prima perioadă optimă de plantare, toamna anuiui 2019, primăvara anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren

a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act
normativ.

Defrişare — 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
Simon -Mariana POPA

!Î &

Şef SeMciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela VOINESCU

Ą
Întocmit

Expett Vasilica PLEŞU
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Red: VP/5ex/O1. 07.2019
prezentul aviz a fcst postat pe site-u] PMB
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 romania2ol9.eu
-

DIRECŢIA DE MEDIU

08.11)1 /ĺ)J9
CĂ TRE,

Domnul
r. sector 1, Bucureti

Referitor la adresa ADPS1 nr. 4982/15.05.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1738991/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4739/23.05.2019 prin care ne transmite
solicitarea dvs., de emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr.
41 din B-dul Laminorului, sector 1, după veriflcarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 41, B-dul Laminorului, Ia Iimita de proprictate cu imobilul nr. 39

- I ex. Juglans sp. (nuc) O 6Ocm, h l Om — situat lipit de zidul gardului imobilului nr. 41 -

reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea

evitării producedi de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii

meteo nefavorabile şi eliminare ramuri useate.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa prin grija propdetarului/administratorului legal

al terenului pe care se află arborele, conform arL6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborelui (pdmăvara-toamna) pentru a nu ü afectat echilibrul biologic al acestuia

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa in orice perioadă a

anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află arborele, cu

marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a aceidentelor sau a deteriorării constmcţü]or din

jur. a reţełelor aeriene şi a autonirismelor din zonă.
Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunźător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare —I ex.

Direcţett
Sim lsiä PPA

Sef Serviciu Avize i Acorduri,
• Exp. Daniela

VOINZp

ĺntocmit
Expert Vasilica PLEU «-‘-‘--.

Red VP./5 0x — O107.2019p4ewntuiaviz a bst posźat pe sÍte-uIPMB
pe data d

Nr. 1738991/4739/
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PRJMĂR]A MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Spre ştiinţă
Doamna
e-mail:

UUJUŁ 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraűei nr 4 Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei iregistrată Ia RM.B cu nr.1739410/23.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4852/24.05.2019, prin solicită emitereaavizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în dreptul imobilului nr 48,str. Washington, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, înconformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiflor verzi dinintravilanul Iocalităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Washington, in dreptul imobilului nr. 48

- 4 ex. Tilia sp. (tei) ® 50-SOcm, h 12-14m, reducerea cu 113 din înălţimeacoronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii depagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţiimeteorologice nefavorabile, eliminare ramuri uscate i degajare faţadă i acoperi imobil.Aliniamentul străzii Washington, în dreptul imobilului nr. 45
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 7Ocm, h 12m, mnclinat spre carosabil, prezintă arpante uscate,reducerea cu 1i2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare învederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea si prăbuşireade ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile í eliminare arpante/ramuri uscate.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 IaH.C.&M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriulMunicipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna)pentru a nu fi afectat echilibrui biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şifrânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sauadministratorului legal al terenului pe care se atlă arborii, cu marcarea corespunzătoare azonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile deacces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur,a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal al terenului este răspunzător desupravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Nr. 173941014852!
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operaţiunilor, respectarea prevederilor

3O4I20O9

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

Toaletare —őex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

A

OZJUL r41

Tntocmit
Expert Vasilica PLESU
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Red VP/5 ex. — Ol 07.2O9 prezehiuł aeiz a fosi pcslat pe ssle-u! PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

UO.JUL 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1
B-duí PoIigraflei nr.4 Sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari bloc 5/2
Str. Marinarilor nr. 23/25, sc. A, B, C, sector 1, Bucureti

Referitor la adresa Asociaţiei de Proprietari bloc 5/2, înregistrată la P.M.B cu nr.
1739938/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4954/27.05.2019, prin solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str.
Marinarilor nr. 23/25, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanut localităţitor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde, lateral dreapta bloc, sc.C

- 1 ex. Poputus sp. (plop) O 9Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente
prin fiÂngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri
uscate.

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 3Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării produeerii de pagube
materiale sau accidente prin hângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile
şi eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde, în spatele blocului

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri
uscate.

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 2Scm, h 8m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri
uscate.
Spaţiul verde, lateral stânga bloc, sc. C

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h lOm, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri ta condiţii meteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri
uscate.

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h lOm, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului,
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri ta condiţii meteorologice nefavorabile ş eliminare ramuri
uscate.

Nr. 1739938/4959/
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Spaţiul verde, Iateral stânga bloc, sc. B
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 15-25cm, h 8-10m, reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile
i eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde bloe, sc. A

- 1 ex. Malus domestica (măr) O 3Ocm, h 6m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului,
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri
uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi hânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija propńetarului sau administratorului legal al terenului pe care se află
arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeńene şi a autoturismelor din zonă.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —11 ex.

Director Executiv,
Simona-M na PQPA

ef SeMciu Avize i Acorduri,
\°yđ' Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEUţ.Ar

02.JUL 2l7'

Red VPJ5 ex. — Ol 072019 prezenwlaviz a fost postat pe sito-uIPMB
pe data de

Bd, Regina Etisabeta nr 47. poştal 050013, sedor 5, Bucureşt, Româna /
TeI: 021.3055500
httpi/.pmb.ro

not.s



PR]MĂRIA MUNICIMULUI BUCUREfl
DIRECŢIA DE MEDIU

0'IU 2J9
CĂ TRE.

Domnul -

Str ir. sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1739932/24.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4956/27.05.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 19 din str. Cornăţel, sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 19, str. Cornăţel

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 6Ocm, h lOm — situat iipit de zidul garajului, prezintă uor
atac de boli i dăunători, fără a f] afectat vizibil cilindrul central aI arborelui- reducerea cu 1/3
din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea I prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa prin grija proprietarului/administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna) pentru a nu fl
afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Menţionăm că executarea avizelor de specialitate emise de Direcţia de Mediu se
face de către operatori autorizaţi în acest sens, asťel pe domeniul public i privat aI
municipalităţii executarea avizelor de specialitate revine în sarcina administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii iar pe terenurile proprietate privată a persoanelor fizice sau

Nr. 1739932/ 4956/
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juridice, proprietarul/administratorul Iegal aI terenului contractează o firmă autorizată în
execuţia Iucrărilor de toaIetareIdefriare.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta Ia telefon 021130555.00 int.4162, în
ziua de Iucru cu publicul, marţi, în intervalul orar 09.00-13.00.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

4

OZŹUL C!f

Întocmit
Expert Vasilica PLEU4&

Aed. VP/50x — 01 0?' 20I9p'szentol aiizatost postat pe sste-uJPMB
htlpIIvmt pmb roInstÍtutiiĺphmanaJdirectiVdirectia_mediu/aLze_arboriJn_ccnsuItar&avÉze_arboriJn_consuItare php, pe data de

Bd. Regina EI'saeta nr 47, -_ poştai 050013, sedor 5, Buoireş, România

TeI: 021 305.55.00
http.I/vNw.pmb.ro

nan,,.o,1 l



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O8.WL 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligratiei nr4 Sector 1, Bucure.şti

Referitor la adresa dvs., nr. 8471/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1739992/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4958/27.05.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din Şos. Pipera x

cu str. Măgurieea ‚ sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde bloc 3 E, Şos. Pipera nr. 21-23 x str. Măguricea, în partea stângă a blocului

- 4 ex. Acer sp. (arţar) O 15-4Ocm, h 10-12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri
useate.

- lex. Acer sp. (arţar)tritulpinal O 25-3Ocm, h14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin fřângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile
şi eliminare ramuri uscate.

- 1 ex.Prunus cerasifera(corcodu) O 2Ocm, h 6m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin ĺângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile
ş eliminare ramuri uscate.

- 1 ex.Fraxinus sp. (fřasin) O 25cm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin fřângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile ş eliminare ramuri
uscate.

- 1 ex.Thuja sp. (tuia)bitulpinal O 10-lScm, h 6m, înclinat spre carosabil, reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamenmlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice
nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

- 2 ex.Thuja sp. (tuia)O 10-lScm, h 6m, înclinate spre carosabil, reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin &ângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice
nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde bloe 3 E, Şos. Pipera nr. 21-23 x str. Măgurieea, în partea dreaptă a bloeului

- 1 ex.Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producedi de pagube materiale sau accidente
prin frâiigerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri
uscate.
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- 1 ex.Prunus cerasifera(corcodu) O 4Ocm. h 6m, reducerea cu 1/3 din mnă]ţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echi]ibrare în vederea evilării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice neťavorabile

i eliminare ramuri uscate.
- 1 ex.Malus domestica(măr) O lOcm, h 6m, reducerea eu 1/4 din înălţimea coronamenwlui

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente

prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile. eliminare ramuri uscate

i degajare trotuar.
- 1 ex.Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocrn. h lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea luerărilor de echilibrare in vederea evitării produceńi de pagube

materiale sau accidente prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice neťavorabile,

eliminare ramuri uscate şi degajare trotuar.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conťorm art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spapilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-ioamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestora (cu excepţia eliminării ramudlor uscate şi ŕřânte, tuerare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprie(arului sau administratorului legaL al terenului pe care se află
arbońi, cu marcarea eorespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloea căile de acces. Luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării

construcţiilor din jur, a reţelelor aedene şi a autoturismelor din zonă.
Precizăm eă proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de

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

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

Directo
Simon A

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLE4v-
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞfl romania2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1739996/4959! Ű&IUL. 2W9

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJîei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc A5
Strada Crinului nr. 26-32, sc. A, sector 1, Bucuresti

Referitorla adresa dvs,nr. 4210/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1739996/24.05.2019
şi ia Direcţia de Mediu cu nr.4959127.05.2019, prin care ne transmiteţi soliçitarea Asociaţia de
proprietari bloc A5, privind emiterea avizu]ui de specialitate pentru arborii situaţi în strada Crinului
nr. 26-32, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.20]9, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i
completările ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Spatiu verde spate bloc M

- 4 ex. Acer sp. (arţar) ® cm25-60, hlO-12 m reducerea cu 1/3 din înă]ţimea coronamentelor
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Spaţiu verde spate bloc-Iângă parcarea de reedinţă

- 1 ex. Acer sp. (artar) ® cm4O, h14, prezintă Iipsă scoarţă pe o porţiune de trunchi, usor atac
de boli i dăunători fră a 15 afectat în mod vizibil cilindrul centralal arborelui, reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile
i eliminare ramuri uscate.

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 25-4Ocm, h16-18 m, reducerea cu t/3 din înălţimea
coronamentelor cu apLicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şÍ
eliminare ramuri uscate.

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 40-6Ocm, h 16-18 m, reducerea cu I /3 din înălţimea coronamentelor cu
aplicarea lucrăňlor de echilibrare în vederea evitărh producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate
Aliniament stradal, Iateral stânga sc. A, bLA5

- 1 ex. Mows sp. (dud) ® SOcm, h12 m, prezintă început de scorbură pe trunchi, usor atac de
boli i daunătoń, fără a fi afectat în mod vizibiL citindrul central, reducerea cu t/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile ş
eliminare ramuri uscate

Bd. Regina Đisabeta nr 47, cod poşţal O5l 3, sedDr 5, BucureşU. Románia
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- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) 4Ocm, h12 m, înclinat spre carosabil, reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentu]ui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de

pagube materiaLe sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile,

eliminare ramuri uscate i degajare cabluri electrice.
Aliniament stradal, în faţa blocului A5

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 4Ocm, h12 m, reducerea cu 1/3 din înălţirnea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate

- 8 ex. Tilia sp. (tei) 30-6Ocm, h12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea )ucrărilor de echi]ibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frângerea si prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabiíe i eliminare ramuri uscate

Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu vcrde spate bloc-Iângă parcarea de reedinţă

- 1 ex. neidentificat ® 4Ocm, hlO m, uscat 100%, acoperit de Iiane jnvadatoare

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe

care se află arborü, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa

lernnoasă pentru a nu bloca căile de acces ş reţe]ele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibru] biologic al

acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi ĺrânte, lucrare ce se poate executa în orice

perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea

condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprietarul sau administratorul iegal al terenu]ui este răspunzător de

supravegherea execuţiei Lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr, l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboreLui usca avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l ex. arbore cu balot de

pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la l m de la bază şi înălţimea

exernplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 1 : l pentru arborii uscaţi)

în perioada optímă (toamna anului 2019, prirnăvara anului 2020) plantat în spaţiul de unde zi avut loc

defriarea după extragerea radăcinilor,de la adresa sus menţionată.
La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. an.9 alin.5 din Mexa l la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi ob]igaţia de a anuąţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB. în vederea veriflcării în

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

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aflşeze, în

xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaležare —2Oex.
Defrişare —1 ex.. uscat JOO%

DIRECTĐR EXECUTIV
$łmqf-MrIana POPA

ĺĺ3 ef Serviciu Avize .şi Acorduri

(( M'ľi)) Exp. Daniela VOINESCU
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 r9ms?!9?Ç)?:y.
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü&iUL ltE
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ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraflei nr, 4 Sector 1, Bucureti

Sprc tiinţă
Asociaţia dc Proprietari bloc 15
Str. Aripilor nr. 3, sector 1, Bucureşti

Refeńtor la adresa dvs., nr. 8468/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1739999/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu eu nr. 4961/27.05.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul/ spaţiul verde din
str. Aripilor nr. 3, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti. avizăm:
Toalctare;
Aliniamentul străzii Aripilor, în dreptul imobilului nr. 3, bI.15

- 5 ex.Catalpa sp. (catalpa) O 15-3Ocm, h 10-14m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile
şi eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde bloc 15, str. Aripilor nr. 3, în faţa blocului

- 4 ex.Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 8-14m, redueerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerü de pagube
materiale sau accidente pńn fiângerea şi prăbuirea de ramuń la condiţii meteorologice nefavorabile
şi eliminare ramuri uscate.

- 1 ex.Juglans sp. (nuc) O lScm, h 8m, reducerea cu 1/
din înălţimea coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării

produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii
meteorologiee nefavorabile i eliminare ramuri useate i curăarea arborelui de lianele invadatoare.

- 1 ex.Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 14m, redueerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului, cu
apliearea lucrărilor de eehilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri
uscate.

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 14m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producedi de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri
uscate.

- 1 ex.Albizia sp. (albiţie) O 2Ocm, h lOm, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului, cu
apliearea lucrădlor de eehilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri

Nr. 1739999/49611

uscate.
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- 1 ex.Prunus cerasifera(corcodus) O 25em, h 6m, reducerea cu 1/4 din înălţimea

coronamentului. cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile

şi eliminare ramuri uscate.
Spaţiul verde, Iateral stânga bloe 15, str. Aripilor nr. 3

- I ex.Juglans sp. (nuc) O 60cm. Fi 12m, trunchi ş' coronament acoperit de liane invadatoare,

înclinat spre carosabil, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de

echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş

prăbusirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile, eliminare ramuri uscate şl curăţarea

arborelui de lianele invadatoare.
Spaţiul verde bloc 15, str. Aripilor nr. 3, în spatele blocului

- 1 ex.Acer sp. (artar) O 25cm. h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului. cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meieorologice nefavorabile.

- 3 ex.Koelreuteňa sp. (oţetar galben) O l0-IScm. h 6m. inclinaţi spre aleea pietonală,

reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi şi prăbuirea de ramuri la

condiţii meteorologice nefavorabile.
- 1 ex. Pmnus armeniaca (cais) O 2Ocm, h 6m, reducerea cu 1/4 din înă]ţimea coronamentului,

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin fřângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri

uscate.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 ]a H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află
arborii. cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrăńlor, evacuându-se masa lenmoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deÉeriorării

construcţülor din jur. a reţelelor aeńene şi a autoturismelor din zonă.
Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrăriżor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în ca contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia. ca imcdiat după primirea avizului să îl afĘeze. în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibiL pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabiliiaie 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 2Oex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
D1RECŢIA DE MEDIU

-l 8. iut-

CĂ TRE
Doamna

e-maiI:

Spre $iinţă
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligratiei nr4 Sector 1, Bucureti

Referitor ia adresa ADPS1 nr. 8227/23.05.2019, înregistrată ia RM.B cu nr.
1740001/24.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4962/27.05.2019, prin ne transmite
solicitarea dvs., de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore
situat în curtea imobilului nr. 2 din str. RenasterU care afectează imobilul nr. 1 din str.
LăstăriuIui, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, în conformitate cu
Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul
Iocalităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 2, str. Renasterii, Ia Iimita de proprietate cu imobilul nr. 2 din str.
Lăstă ris u I u i

- 1 ex. Fraxinus (frasin) 020 cm, h 6m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteorologice
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului
egaI a terenului pe care se află arboree, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna) pentru a nu fi
afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratowlui Iegal aI terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrăriior, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Precizăm că proprietarul sau administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona
operaţiuniior, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —lex.

Dir tor Executiv,
ariana POPA

SefMAzeAcorduri,

Întocmit
Expert Vasilica

OZiuj ZD1?

Red VP15 er — 01072019 prezentui av'z a tost postat pe site-uIPMB
pe data de

Bd. ReginaElisabeta nr 47, ad poştal 050013. şeCor 5, BucureşU, România
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 an192019.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O&WL 2019
CATRĘ

Asociaţia de Proprietari
Str. Belgrad nr. 5, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna
e-mail

Referitor la adresa doamnei înregistrată la P.M.B cu nr. 1740006/24.05.2019 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 4963/27.05.2019, prin solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr. 5 din str. Belgrad care afectează imobilul
nr. 7A din str. Bdgrad, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 2g.06.2019. în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor vcrzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 5, str. Belgrad, la Iimita de proprietate cu imobilul nr. 7A din str. Belgrad

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) bitulpinal 010-20 cm, h 7m, reducerea cu 1/4 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin liângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice
nefavorabile, eliminare ramuri uscate şi degajare gard imobil nr. 7A.

- 2 ex. Acer sp. (arţar) 0 20-25cm, h 12-m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor cu
aplicarea lucrăń]or de echilibrare în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri
uscate.

-1 ex. Tilia sp. (tei) 0 3Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frăngerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri
uscate.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 3Ocm, h 14m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamenwlui cu
aplicarea lucrări]or de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii mcteorologice nefavorabile şi eliminare ramuri
uscate.

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) 0 2Ocm, h l Om, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin hângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile
şi eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Thuja sp. (tuia)tritulpinal 0 l0-lScm, h 6m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagubc
materiale sau accidente prin frângerea si prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile
si eliminare ramuri uscate.

-l ex. Thuja sp. (tuia)multitulpinal 07- lOcm, h 6m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărű producerii de pagube

Nr. 1740006/49631
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matedale sau accidente prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice

nefavorabile i e]iminare ramuri uscate.
Lucrările de toaletare avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratonilui legal al

terenului pe care se află arborii, eonform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibml biologic al acestora (cu

excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa in orice perioadă a

anului), prin grija proprietarului sau administralorului legal aI terenului pe care se află arborii. cu

marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din

jur. a reţelelor aeńene şi a autoturismeior din zonă.
Precizăm că propńetarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrări)or, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor.

respectarea prevederilor avizului şi a tehiiologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Menţionăm că la data efectuădi veńfîcăńlor în curtea imobilului nr 5 din str Belgrad s- a

constatat un ex. Picea abies(molid) uscat 100%, care necesită defriarea astfel în conformitate cu

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

Municipiului Bucureti, în vederea emiterii avizului de defrisare al arborelui. este necesar:

- să prezentati o copie a documentelor care fac dovada deţineńi proprietăţii din str. Belgrad

nr. 5.
-penľnz refacerea fondułui vegetal prin defriarea arborelui uscat este necesar ca Ja

prezentarea documentelor sus menţionate să semnaţi un Angajament de plantare a lex. arborc tânăr

cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm. măsurată la l m de la bază şi înălţimea

exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie ‚ în prima perioadă optimă de La

obţinerea avizului.
Actele solicitate se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Bucureti cu sediul în

B-dul Regina Elisabela nr. 42, mansardă, sector 5, iar semnarea angajamentului de Plantare se va face

la Direcţia de Mediu cu sediui în B-du) Regina Elisabeta nr. 47. mansardă. aripa Anghe] Saligny.

sector 5. în ziua de lucru cu publicul. marţi, în intervalul orar 09.00-13.00.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să Ü afişeze, in

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de va]abilitate 2 ani de la data emiterü.

Toaletare —8 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

•0

Sef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

mntocmit
IUL Expert Vasilica PLEU .<Ĺ"

Red VP/5es — OIO72O$9r,eze,1tuIaz a bM postat pe şste-uIPMB
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PRIMĂRAMUMcJPIULUI BUWREŞ11 rornania2Ol9.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 49641 U8.IUL 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă,
Domn iiI
e-mail

__________________

Referitor Ia adresa dvs., nr. DG 1068/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B - Direcţia
de Mediu cu nr. 4964/27.05.2019, prin care ne transmiteU „petiţia domnului

cu domiciliul în Intrarea Anda Călugăreanu nr. 1, prin care solicită măsuri petru
toaIetare&defriarea unui aĘbore aflat în incinta curţii imobilului i cu wgăminta de a emite
avizul de specialitate, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul ocalităţiIor,
cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl nr. 1, str. Intrarea Anda Călugăreanu

-1 ex. Magnoia sp.(magnoia) 40 cm, h 12 m, o arpantă prăbuită în urma
condiţiilor meteo nefavorabile din ultima perioadă, înclinat spre imobil, o parte din
trunchiul rămas nu se pate echilibra prin Iucrări de toaletare aplicate arborelui i există
pericolul prăbuirii peste imobil Ia condiţii meteo neafvorabile i nu numai i producerh
de pagube materiale sau accidente.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija
proprietarului/ administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Fentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui în pericol
de prăbuire avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,proprietarul/
administratorul Iegal at terenului are obigaţia plantării a 1 ex. arbore cu baiot de
pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 1 :1)
în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020) în spaţiul verde

Bd. Regina Esabeta nr. 47, ccd poştal 050313, seaar 5, Ducuĺeşü, România
Tet 021.3055503
htlpi/wwwpmb.m



aferent defri$rü rămas Iiber după extragerea rădăcinilor din Intrarea Anda Călugăreanu

n. 1

data emiterU.

Director Executiv,
na POPA

02.IUL 2012

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

ExpertVasflica PLEUţJ%r\

La finalízarea Iucrărí(or de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia
Dcfrişare — 1 ex. În pericol de prăbu.ire

Red: V.P., /5 ex. — 01.012019 prezenfui aviz a (ost postatpe siteuI P148
pe dala đe
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

fl8.JUL za-n
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul PoJigraüei nr, 4 Sector 1, Bucureti

Spre şÍiinjă,
Domnul
e-n,aU:

Referitor Ia adresa dvs.. nr. 2354/24.05.2019. mnregistrată la P.M.B cu nr.
1741395/29.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu rw. 5110/30.05.2019. prin care ne transmitąi
solicitarea domnului ‚ de emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arboriior situaţi în aliniamentul străzii Aleea Alexandru nr. 36A, după verificarea efectuată pe teren,
în data de 28.06.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Aleca Alexandru, în drcptul imobilului nr. 36A

- 2 ex. Platanus sp. (platan) O 140-l8Ocm, h 14-16m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube
materiale sau accidente prin fTângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice neťavorabile,
eliminare ramuri uscate i degajare acoperiş imobil nr. 36A.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa ĺ Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-toanma) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenuiui pe care se află
arbońi, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă
pentm a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidente]or sau a deteńorărü
construcţälor din jur, a reţelelor aeńene şi a autotuńsmelor din zonă.

Precizăm că propdetarul sau administratoru] legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederi]or avizului şi a telmologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar ap]icâiidu-se
sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESU

Întocmit
Expeń Vasilica PLEU /C

Nr. 1741395/5110/

Director Ex
Si

Rod VPI5ex — OlOţ.2olgpwentulavizafostpostatpeMe-uIPMB Zi,
pe data de ‘U(

t%J
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

Nr 17414291 5130! & IUL. 2o;y

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR J

B-duł PoligraJiei n;. 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Asociaţia dc proprietari bloc 21 E
Str. Ştefan Rurileanu nr. 1-3, sector 1, Bucureti
In atcnţia doamnei - preedinte bloc
E-mail: --

Refeńtor la adresa dvs., nr.6362/24.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1741429/29.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5130/30.052019, prin care ne transmiteţi solicitarea Asociaţiei de
Proprietari din str. tefan Burileanu nr. 1-3. bloc 21 E, de enuterea avizului de defriare pentru
intervenţia asupra unui arboreîn pericol de prăbuşire situat în spaţiul verde din spaÉele blocului, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019. a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intraviianul localităţilor, cu modifkările şi completăńle ulteńoare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.
avizäm:
Defrişare i scoaterea rädăciniior:
Spaţiu verde spate bloc 21 E, slr. Stefan Burileanu nr. 1-3

-1 ex. Pmnus avium (cireş) tritulpinal O 20-25cm, h 1 0 m, înclinat spre aleea de trecere i
carosabil, dezrădăcinat în partea opusă înclinării, se sprijină în canalul colector, în pericol de
prăbuire la condiţii meteo neafvorabile şi nu numai şi producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrădle de deltiare avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1,
nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări
nedońte, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a aceidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţeletor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui în pericol de prăbuire
avizat pentru defrişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex. arbod cu
balot de pământ cu circumfednţa trunchiului de 20-2Scm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în
perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020) astfel : 1 ex, in spaţiul verde aferent
defrişăńi rămas liber după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată. respectiv 5 ex, in zone
deticitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La §nalizarea lucrărilor de plantare cont art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml P.M.B, în vederea verificăńi în

Bd. Regina Elisabela nr 47, d poşial 05l3, sedor 5. Bucureş. Rmiiánia
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teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat
cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act nomuttiv.

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

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

Director Executiv,
Si na-Mariana POPA

Ii
: Çi)

ş?So.

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Ä
Întocmit

Expert Vasilica PLEU

OiruL 201!

Red: VP. /5 ex. — 01.07.2019 prezentul aviz a tosi pcslat pe siie-uI PMB
htlp pmb pe data de

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedar 5, Bucureşb, România / °‘
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

D&wl zolg_________________________

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucuresti

Urmare a veňficărilor efectuate în teren în data de 28.06.2019. în aliniamentul străziiClucerului, în dreptul imobilului nr. 23A. seetor 1, a fost inventariat următorul material dendrologicpenlru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reg]ementarea şi administrarea spaţiilorverzi din intravilanu) localităţilor, eu modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114J2011privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale diu cadwl plantaţiilor de aliniament iH.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuluiBucureşti. avizăm
Defrişarc i scoaterea rădăeinilor:
Aliniamentnl străzii Clucerului, în drcptul imobilului nr. 23Á

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 040 cm, h lOm — uscat 1 00%
Lucrădle de detřişare avizate se vor exeeuta în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. seetor 1.nr, de telefon 0211319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmărinedorite. evacuându-se masa Iemxioasă pentru a nu bloca căile de acces, bându-se măsuri deprevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat avizat pentrudefrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot depământ cu circumfeńnţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţiede specie (raport de 1 :1) în perioada optimă (toamirn anului 2019, primăvara anului 2020) în spaţiulverde rămas liber dupä extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată.

La finalizarea lucrărilor de plaxitare conf art.9 aţin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. n vederea verificăńi înteren a plantărilor în compensare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit deavizul Ministerului Culturü, întrucât Iocaţia figurează pe lista Monumentelor IstoriceiZone Protejatede pe raza Municipiu]ui Bucureşti.

Defrişare — J ex. uscat ] 009'6

Director Exeçujş,.
Simona-M fl!POr*.

/P%J Sw
° -

& l

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOiNES4

Întocmit
Expeń Vasiiica PLEUC.

2,,,Red :V.P. /4ex. — Ôl.O?2Ol prezenlui awz a (aşt posta( pe sie.uI PMB vţ ‚»pe data de &îý
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PMĂRIA MUNIOULUI BUCURE oçi2Q).ą
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. .&tiś D$?J
ĺ CĂTRE,

AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-du! PoIigrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Urmare a veriflcărilor efectuate în teren în data de 19.06.2019, în aliniamentul străzii B-dul
Gloriei, în dreptul imobilului nr. 55, sector 1, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor slradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare si scoaterea rädăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentu] străzii B-dul Gloriei. în dreptul imobi]ului nr. 55

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 40 cm, h lOm — uscat 100%
Lucrările de defriare avizare se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector l,

nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu umări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur i a reţeLelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscal avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaçia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balor de pământ
cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametru]ui în funcţie de specie
(raport de 1:1) în perioada optimă (toamna anu]ui 2019, primăvara anu]ui 2020) în salveola rămasă
liberă după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, în vederea completării aliniamentului
stradal.

La §nalizarea lucrărilor de plantare conĹ art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadntl P.M.B, în vederea veriflcării în

O
teren a plantărilor în compensare.

Prezentul aviz are Ĺermen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 1 ac uscat IOO%

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESC

Întocmit
Expert Vasilica PLESUy...

Director Executiv.
Si m o n 3-n OPA

Red :VP. /4a — 01.072019 pmzentul aviz a !ostpostatpe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O5I3, sedor5, Bucureşti, România
TeI: 021.305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1707637,1721215/976,2243/ uaţj 2019

cĂTiu
Doamna

Referitor la adresa ADPS1 nr. 1777/07.02.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1707637/l 1.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 976/12.02.2019, prin care ne transmite
solicitarea dvs., de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului
nr.22A din str. Munteniei, sector 1 i la adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.1721215/22.03.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2243/25.03.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data de
11.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiflcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.22A, str. Munteniei

- 1 ex.Picea abies(moild) 040 m, h 16m — reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii
meteo nefavorabile, degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului/administratowlui legal al terenului
pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de

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

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

Director Ex%íśt[$.. b%\

Simona-MrnĘ'?A

Întocmit
Expert Vasilica PLEU

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINES%(

Red V.P. /5 cx. — 04.07.2ül9prezentuí avi: ‚ý,.çt postatpe site-uż PMB
pe data d !UL ZIP

Bd. Regina Elisabata nr 47, cod poşlal O5l 3. sedar 5. Bucureş, flomânta
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httpiAwnv.pmb.rn



o
o



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1727948/3051 U9jjJj Żüi

CĂTRE
R.A.-A.P.P.S. —SAIFI -

__________

Str, Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2, Bucuresti

În atenţia domnului e-mail:

( str. Măguricea nr. 4, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1727948/12.04.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3051/15.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate de defrişare pentru 5 arbori situaţi în curtea imobilului nr.2-4 din str.
Măguricea, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 16.04.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munícipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobil nr. 4, str. Măguricea, Ia Iimita gardului cu trotuarul

-lex. Morus sp. (dud) bitulpinal O 6Ocm, h15 m, inclinat spre trotuar i carosabil,
dezrădăcinat în partea opusă înclinării, se sprijină de gard, existând pericolul prăbusirii i
producerfl de pagube materiale sau accidente.

-4ex. Acer sp. (arţar) O 20-3Ocm, h14 m, înclinaţi spre trotuar i carosabil,
dezrădăcinati în partea opusă înclinării, sunt încastraţi în gard, existând pericolul
frângerii/ prăbuirH i producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea celor 5 arboń aflaţi în
pericol de prăbuire avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a30 ex. arbori tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-
28cm, măsurată Ia înălUmea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în

Sd. Regna Elisabeta nr 47, cod pcştal 050013, sedor5. Bucureş, România

Tel: 021 30555.00
hup:i/wvąw.pmb.ro



de Ia data emiterH.

DIREZTR'tXECUTiV
ĺCz

Si ariana POPA

ef Serviciu Avize i
Exp. Daniela

Acorduri
VOINESCU

05.IUL 7Qo

Întocmit
Exp. Vasüica

Red: VP/4 ex105.072019
prezentul aviz a fost postat pe site-u! PMB
http://wwwpmbro/institutii/ońmańWdirectii/directia mediWavize arbod in consultar&avize arboń in consultare.phD,
pe data de

curtea imobilului nr. 1 din Piaţa Presei, conform Angajamentuiui de Plantare
nr.3051/25.06.201 9.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani
Defrişare -5 ex. arbori

Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod poştal asis. sedor5, Bucure, Aamánia

TeI: 021.305.55.00
hţlp:/Iwww,pmbro



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

____

Direcţia de Mediu

Nr. 1728314/3095/
09.1UL 291

CATRE,

Doamna

B-dul - flucureti

(str. Grigore Manolescu -- sector 1)

Referitor la adresa A.D.P, Sector I nr.3879/09.04.2019, înregistrată la P.M.B

O cu nr.1728314/15.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr3095/16.04.2019, prin care ne
transmite cererea dvs., de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat
în curtea imobilului nr. 20 din str. Grigore Manolescu, sector 1, după verificările
efectuate în teren, în data de 20.05.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiücăńle şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Curte irnobil nr. 20, str, Grigore Manolescu

-lex. Ailanthus altissima ( fals oţetar) 4Ocm, h 16, situat la limita proprietăţii
cu trotuaml, Iângă conducta i contorul de gaze, existând pericolul prăbuirii i
produceńi de accidente sau pagube materiale la condiţii meteo nefavorabile i nu
numai.

Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului legal al
terenului, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 1 ex.
arbore tânăr cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la
înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei

Bd. flegina Elisabcta nr. 47, cod poştal O5l 3, sectar 5, Bucureşli, Romănia

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



în funcţie de specie, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în curtea

imobilului nr. 20 din str. Grigore Manolescu, conform Angajamentului de Plantare
nr.3095/A/25.06.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B., în vederea verificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.

4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate

Defrişare -lex. arbore care afectează

DIRECTOR EXECUTIV
Simon

.Şef Serviciu Avize i Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Vasŕĺica PLEU

05. !j 201b

Red: VPĺ4 ex./04.07.2019
prezeniu! aviz a fost postat pe siIeuI PMB
http:/Mww.pmb.roflnstitutii/nńmah&directii/directia mediu/avize arbcń in consultar&avize arboń in consultare.ohn pe dafa de

Bd. Reg{na Elisabeta nr. 47. cod pcşlal 05)l3. soctor 5. Bucureşh, Románia

Tel; 021.305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09.JUL 201g

CĂTRE,
ADMIN1STK4 ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I

B—dul PoligraJiei n. 4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- preedinte Asociaţie bloc Scala

e-mail:
Asociaţia de Proprietari bloc Scaio
Str. C.A. Rosetti m-.14, Sector 1, Bucureşti

Refeńlor la adresa dvs., nr.5068/15.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1729851/18.04.2019 şi la Directia de Mediu cu nr.3315/19.04.2019, prin care iransmiteţi spre
soluţionare cererea d-lui prívind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea interioară din str. C.A. Rosetti nr.14, vă comunicăm că ia
veńficarea efectuată pe teren, în data de 10.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007. privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intmvilanul localităţilor, cu modificările şi completăriie uiterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curže interioară — partea dreaptă:

-2 ex. Popuíus sp. (plop) 060-8Ocm h=14-16m - reducerea cu 1/2 din volumui
coronamentelor in vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidenie prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte,
specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Curte inlerioară, partea sldngă:

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

-2ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=l5cm h=14m.

Cwie interioară -parea dreaptă !ôngă Punctul Terrnic:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in vederca

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

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=15-2Ocm h=10-14m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=8m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=6m.

Nr 1729851/3315/

Bđ. Regma EIabeta nr 47, cod po$al 050013, sedor5, Bucureşu, Romáa
TeI: 021.3055500
http:ÍN.wv.pmb.m



Curte żnterioară — spate — Mega Iniage:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentetor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri. în

condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:
-5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=15-25cm h=12-14m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Çj=lOcm h=6m.

Defrişarea şi extragerca rădăcinilor:
Curte ż;nerioară-Ióngă Pzmetul Ternzic:

-2ex. Ailanthus altissirna (fals oţetar) O=]Oçm h=8-lOm. uscaţe 100%.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administntorului legal al terenului pe care se

aflä arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. astfeL

-toaletarea se va executa conform afl.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Bucureşti, în perioada de repaus
vegelativ a arborilor (primăvara-loamna), pentru a nu fi afectat echilibml bio]ogic aI aceslora (cu

excepia eliminării ramurilor uscate şi frânte. operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului);

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbodíor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de
la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, in
curtea interioară. de la adresa sus menţionată, in prima perioadă optimă de plantare, in toamna
anului 2019, primăvara anului 2020.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare - 15 ex., arbori;
De/Hşare - 2 ex., arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV
ŞitJwflp$4ariana POPA

j Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Danieia VOINESCU

05.WL 2019
Intocmit,

Expert Vasiĺica PLEŞU''—
Red: V.P./Swr./04. 07.2019
prezentul avii a fost postat pe sile-uI PMB
http:ţIzpmb.ro/institutiíĺńmariaţdirectii/đirectia mediu/avize arboń in consultareíavize arboń ín consultare,php pe dala
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09.WL. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre ştiinţă:
-Domnului

_________—

-Asociaţia de proprietari bloc 10/5
Str George Vaĺentin Bibescu nr. 27-29, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., nr. 5293/17.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731691/24.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3502/25.04.2019, prin care ne
transmiteţi soflcitarea domnului de emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor din spatele blocului 10/1, în dreptul parcărU cu plată, Ioc
11-12 din str. Belizarie, sc. B, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.06.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde str. George Valentin Bibescu nr 27-29, bL 10/5 ( spate bloc 10/1, str.
Belizarie nr. 16-20)

-lex. Celtis sp. (sâmbovină) O 6Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile, eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 2Ocm, h 10 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile, eliminare ramuri uscate, înclinat către Iocul de parcare nr. 8

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate
şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare
a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului, ADPS1, este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
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operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2
Toaletare —2 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ani de Ia data emiterU.

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEU

Red. P. V /5 ex. — 03072Ol9prarenWiaviza fost postat pe sfle.u!PMB

pe data de
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Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I

B-dui Po!igrafei nit4, sector I

(Plantaţże de aliniarnenx — irnobfle cu nr.45, 46A, 47A, 50-52 din str. Şoimuhd, Seclor 1)

Referitor la adresa dvs., nr.3596/18.04.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1731685/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3507/25.04.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în altmamentul din str. Şoimului nr. 45, ‚ 47A, 50-52, vă comunicăm că la
veńflcarea efectuată pe teren, în data de 17.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologk
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare. H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi
H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de albzianw,,í irnobU cu ;zr. 46A:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=6rn - reducerea cu 1/2 din volumul coronamenwlui şi
eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evilării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene
stradale.
Planta(ie de alěněamení imobile cu n; 50—52:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Q=2Ocm h=14m - reducerea cu 1/4 din volumul coronamentu]ui
şi eliminarea mmudlor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene
stradale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolelor din aliniament:
Plama(ie de alżnżament imobil cu nr 45 — stánga acces:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=óOcm h=12m, in declin biologic, prezintă scorburi la bază şi pe
trunchi, trunchi ĺ3suraĘ afectat de boţi şi dăunători, existând pericolut de prăbuşire Ia condiţii
meteo nefavorabile i nu numai.
Plantajie dc aliniamenţ imobil cu ;w. 47A:

-1 ex. Fmxinus sp. (fnsin) 060cm h=12m, în declin biologic, prezintă scorburi la bază şi
pe twnchi, atac puternic de boli şi dăunători, cilindwl central este afectat, existând peńcolul de
prăbuşire la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegaí al terenului pe care se află
arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de aeces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene, asďel:
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-toaletarea se va execula conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada
de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwL biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte. operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producedi de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor. respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, in caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia planlării a 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsuratä Ia
înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corcspunzătoare circumferinţei in
funcţie de specie, astfel: 2 ex. în alveolele rămase libere, în urma defrişării (cu păstrarea obligatorie
a alveolelor) şi 10 ex. arboń în alte zone deflcitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă
de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi
obligaţia de a anunţa Direc(ia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü in teren a
plan(ărilor în compensare. ln caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitedi.
Toaktare - 2 at, arbori;
DejHşare - 2 ex, arbore.

DIREfĎTflfl EXECUTIV
SimçíJ2t/tana POPA

Ń' ąhi
Şef Serviciu Avize şi Acorduri

“Qţ Expefl Daniela VO1NESCU

bĺN

[ntocmit,
Expefl Vasiĺica PLEŞU

05.IUL 20íS

Red: V.P/5 ex./03.072019
prezenţul avíz a fost postat pe sile-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

0.íL!L 2Og

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1
Spre ştiinţă:
-Di I

Str. ir Sector 1

S.C. VIP CAR MANAGEMENT S.RL.
Str. Văilug nr. 32, sector 1, Bucuresti

(Str. Biharia — aliniament, Sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., nr.4736/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1731689/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3506/25.04.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui i cererea S.C. CAR
MANAGEMENT S.R.L., privind emiterea avizuiui de speciantate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în aliniamentul din str. Biharia, sector 1, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 10.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţüior de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — str. Biharia:

-2 ex. Catalpa sp. (catalpa) O=30-4Ocm h=8-lOm — eliminarea ramurilor uscate din
coronamente;

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

-25 ex. Catalpa sp. (catalpa) O=30-4Ocm h=12-14m;
-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=40-5Ocm h=10-12m.
-7 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=40-6Ocm h=12-14m, inclusiv degajarea reţelelor

electrice stradale;
-4ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=30-4Qcm h=10-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=l5cm h=6m - reducerea cu 1/4 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea,sjii producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşireIţrarrłEwJ, în condiţii meteo
nefavorabile; (i&

‘?.
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-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=SOcm h=lOm, situat lângă gard - reducerea cu 112 din

volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerfl de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Str. Biharia —vis a vis de teren viran

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=30cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolelor din
aliniament:
Plantaţie de aliniament — str Biharia, partea stângă, acces firmă Metav:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O=5Ocm h=12m, în declin biologic, înclinată spre
carosabil, pericol de prăbuşire, uscat 8O%.
Plantaţie de aliniament — str Biharia, partea stângă, vis a vis de Qrange Service

-1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O=4Ocm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi, în declin
biologic avansat, uscat 80%.
Str. Biharia intersecţie cu str Simeria:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi, în declin
biologic avansat, atac de boli i dăunători.
Str Biharia intersecţie cu str Pechea:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O=eOcm h=12m, prezintă scorburi pe trunchi, înclinat
accentuat spre imobilul din partea dreaptă.
Str Biharia —vis a vis de teren viran:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O=2Ocm h=14m, prezintă scorburi pe trunchi, înclinat
spre imobilul din partea dreaptă.
In dreptul Complexului Apicol — A. C. C.:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin), trunchi fără cornament O=3Ocm h=lOm, uscat 100%;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=Bm, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care

se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform artS pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce so poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 22
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de 1 m de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 7 ex. arbori în alveolele rămase Iibere, în
urma
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defrişării (cu păstrarea obligatorie a alveolelor) şi 15 ex. arbori în alte zone
deficitare în vegetaţie din sector, În prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2019, primăvara anului 2020.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare -44 ex., arbori;
Defrişare - 7 ex., arbori, din care 4 ex. uscate 8O-100%.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expert Daniela VOINESCU

4
Întocmit

Exped Vasilica PLEŞU/$t

o

2ůśý

Rnd: VP./5 ex./04072019
prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

9UL ZÜ19

CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-did Poligrajiei nr. 4, sector]
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Calea Dorobanţilor nr.61-63, bl.55-57, 59, 61-63, Sector 1

Referitor la adresa dvs., nr.5935/18.04.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1731671/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3509/25.04.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitaÉe pentru
intervenţia asupra arbońlor situaţi în spaţiul verde aferent blocurilor 55-57, 59 şi 61-63 din całea
Dorobanţi nr.61-63, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.06.2019, s-a
inventańat urmätorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modińcăńle şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti. avizăm:
Toaletarc;
Planfaţie de alinianzent, Calea Dorobanţilor nr. 61-63, sc.A:

-2 ex. Acer sp. (arţar) 0=1 5-2Ocm h=5-6m, din care 1 ex. este multitulpinal - reducerea cu
1/4 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńior uscate în vederea evitării produceńi de
pagube materiale sau aecidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamenwlui şi eliminarea ramuńlor uscate în vederea evitării produceńi de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiuž verde —spate bloc, sc.B - Calea Doroban(i nr. 61-63:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030cm hl2m — reducerea eu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea rasnurilor uscate în vederea evităńi pro duceńi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la eondiţii meteo nefavorabile. cu degajarea faţadei blocului.
Spa(iul verde spate bloc 59 — sc.1, Calea Doroban(iJor nr. 59:

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

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 030cm h12m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 030cm h1 ‘ 19/,!,.

-1 ex. Abies sp. (brad) 0=25cm h=12m — r$ea ryurilor uscate de la baza
coronamentului;

_______

Nr. 1731671/3509/
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-I ex. Acer sp. (arţar 014cm h8m - reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramudlor uscate în vederea evitării pr ducerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea faţadei blocului.
Spaţiul verde spaie bloc 55—57 - Calea Dorobanţi iv•. 55-57:

-1 ex. Prunus avium (cireş) @=lScm h=6m — reducerea ramurilor în vederea degajării
faţadei blocului.
Spaţiul verde, vis a vis de bloc

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ü=4Ocm h16m, inclinat spre bloc, lipit dc zidul
imobilului vecin, reducerea cu 1/2 din volumul coronarnentului şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării pr ducerii de pagube matedale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arboń:

-l ex. Ulmus sp. (ulm) 025cm h12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm hlOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=5Ocm h=12m, înclinat - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate în vederea evitării pr ducerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Via a vis de sc.B — Calea Doroban(ilor bloc 61-63:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării pr ducerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm hlOm, înclinat - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărü pr duceńi de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarca şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alvcolei din aliniament:
Planlaţie de alinianzent — în dreptul imobilului nr. 61:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 040cm h6m, prezintă scorburi pe trunchi, uscat 90%.
Spitalul ambulatoriu “Grigore Akxandrescu":

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=óOcm h12m. uscat 100%
Plantajie de aliniament — ín dreptul imobihdzu nr.54

-1 ex. Platanus sp. (platan) O=lOcm h6m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află

arbodi, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi hânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului);

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbodlor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm, măsurată Ia înălţimea de lm de

.tAQĄ
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Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
alveolele rămase libere, în urma defřişăńi arborilor de la adresele sus menţionate, în vederea
completăńi aliniamentului stradal, în perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din FLC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verińcării în teren a
plantărilor în compensare. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĽ art.4 din acelaşi act normativ.

De asemenea ‚ având în vedere faptul că spatele blocului din Calea Dorobanţilor nr. 61-63,
lângă parcarea de resedinţă s-a constatat o buturugă, în calitate de administrator legal al terenului
(ADPS 1), aveţi obligaţia scoateńi acesteia i plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu
circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumfcrinţei în funcţie de specie, în peńoadă optimă de
plantare, în toanma anului 2019, primăvara anului 2020.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toakíare — l5ex., arbori;

DeJ*işare - 3 ex., arbori, usccfle 90-JOO%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

o 2019

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL (11 PUBLIC SECTOR I

B-dul Poiigrajîei nr 4. sector 1

Spre ştiiiîţă:
Doarnna
e-rnui(
Asociuţrn űe Propríelari
Str Jjujuj nr 4, Secwr 1, BzwureÍi

Asociaţiu de Proprieźari
Str. Jiuhü nr. 6, secžor 1, Biżcuresíi

Referitor la adresa dvs. nr. 4941/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731735/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3530/25.04.2019, prin care ne transmiteşi
solicitarea doamnei de emierea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
aborilor din str Jiului nr. 4, sc. A, 8, C i str. Jiului nr. 6, sc. A şi B, după verificarea efectuată pe
ieren, in data de 02.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tcritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Str. Jiului ur. 4, sc.A, spaţiu verde, latcral stânga bloc

- 2 ex. Pinus sp (pin) O 20-3Ocm, h 6-lom, prezintă ramuri uscate în coronament-eliminare
ramuri uscate

- I ex. Picea abies (molid) 0 lScm. h 8m, prezintă ramuri uscate în coronament-eliminare
ramuri uscate
Str. Jiului nr. 4, sc.A, spaţiu verde, Iateral dreapta bloc

- 2 ex. Pinus sp (pin) O 30-4Ocm, h 10-12m, prezintă ramuri uscate in coronament
eliminare ramuri uscate

- 1 ex. Picea abies (molid) O 3Ocm, h l 2m, prezintă ramuri uscate în coronament-eliminare
ramuri uscate

- 1 ex. Acer sp.(arţar) 0 25cm, h lOm, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube mateńale sau accidente prin frángerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajării faţadei clădirii.

Str. Jiului nr. 4, sc.C, spaţiu verde, lateral stânga bloc
- I ex. Robinia sp.(salcâm) 0 25cm, h l2m, inciinat spre alee, reducerea cu 1/3 din

Nr. 17317351 3530!

înălçimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarca ramurilor uscate, in
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vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
i degajării faţadei clădirii.
Str. Jiului nr. 4, sc.C, spaţiu verde, lateral dreapta bloc

- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) o 3Ocm, h 12m, inclinal spre alee, reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea iucrărilor de ecbilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

i degajării faţadei clădirii.
- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) O 3Ocm, h 12m, înclinat spre alee, reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri
i degajării faţadei clădirii.

- 1 ex. Tilia sp.(tei) o 8Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frúngerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajării faţadei clădirii.

- 1 ex. Juglans sp.(nuc) O 4Ocm, h lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de eclulibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajării faţadei clădirii
Str. Jiului nr. 4, spaţiu verde, în spatele blocului

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) O 3Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajării faţadei clădirii.

- 1 ex. Malus domestica (măr) O 25cm, h lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frůngerea şi prăbuşirea de ramuri ş
degajării faţadei clădirii.

- 1 ex. Tilia sp.(tei) O 4Ocm, h 14m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
apliearea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajării faţadei clădirii.

- 1 ex. Juglans sp.(nuc) O 6Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ş degajării faţadei clădirii.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Str. Jiului nr. 4, spaţiu verde, în spatele blocului

- 1 ex. Robinia sp (salcâm) O 40m, h lOm, înclinat spre bloc, dezrădăcinat în partea opusă
înclinării, prezintă risc de prăbuire ş producerii de accidente sau pagube materiale.

- 1 ex. Prunus domestica (prun) O 20m, h 6m, în declin biologic, prezintă trunchi flsurat,
atac de boli ş dăunători, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i producerii de
accidente sau pagube matedale.
Toaletarc
Str. Jiului nr. 6, sc. B, spaţiu verde, în faţa blocului

- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) O 4Ocm, h 8m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.

- lex. Pinus sp. (pin) O 4Ocm, h 6-lOm, prezintă ramuri uscate în coronament-eliminare
ramuri uscate

Bd. Regiia EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Rom%a
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- 1 ex. Juglans sp.(nuc) o 6Ocm, h 8m, prezintă ramuri uscate în coronament, reducerea cu
1/2 din înălţimea coronamentului în vederea echilibrării şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la
condiţii meteo nefavorabile.
Str. Jiului nr. 6, spaţiu verde, în spatcle blocnlui

- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) 0 25cm, h 8m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile

- 1 ex. Tilia sp.(tei) O 25cm, h 8m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile

- 1 ex. Juglans sp.(nuc) O 60cm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, h 14m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiak sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile

-12 ex. Polpus sp.(plop) 040- 6Ocm, h 18m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile( menţionăm că vizualizarea arbońlor s-a făcut de la distanţă deoarece poarta din
spatele blocului era închisă şi nu s-a putut trece pentru a vizuatiza trunchiut arboňlor in detaliu, de
aceea dacă acetia prezintă semne vizibile de declin biologic, scorburi la coletJ pe twnchi, atac de
boli sau dăunători, rugăm Asociaţia de Proprietari să revină cu o nouă solicitare, fotografii i o
persoană de contact pentru o nouă vizionare în teren.
Lângă ghena de gunoi a blocului

- 1 ex. Gleditsia sp.(glădiţa) 0 ĎOcm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile

- 4 ex. Ailanthus altissima(faţs oţetar) O 30-óOcm, h 12-14 m, reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
la condiţii meteo nefavorabile

Lângă Punctul Termic
- 1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal 0 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/2 din inălţimea

coronamentu]ui cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi eliminare
şarpantă care prezintă atac de boli şi dăunători, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea dc ramuri la condiţii meteo nefavorabile

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului
pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţeíele aeriene, astfel
- toatetarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibnil biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)
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-defrişarea se va efectua. pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tănăr.
Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor. siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor 2 arbori în declin

biologic avansat avizaţi pentru defrişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi obligaţia
plantării a 12 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la l
m de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport
de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019 — primăvara anului 2020) astfel 2 ex. plantate în
spaţiul vedre al blocului după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, respectiv 10 ex. în
zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului l.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriticării în
teren a plantări]or în compensare, dată ]a care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 10
ex. arbori. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceíaşi act normativ.

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare —35 at

Defrisare- 2ex. în declin biologic
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Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit: Exp. VasiIica PLE.ŞU

05.IUL 2019

Red: VP.Uex. 030i20192019
prezentul aviz a ĺost poslat l° site-ut PMB

‚pe data de

Bd. Regi-ia Ftabeta nr 47, c poştat O5I3, sector 5, Bucureşli, Rom%a

Tel: 021.3055500
hUp:hvwwpmbrn

DIRECTOR EXECUTIV
a POPA



& PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1731742/3533/ 021yL LUl

CĂTRE
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJîei nr4, sector 1
Spre ştiinţă.
-DI

.bl sc ap. Sectorl,
- Asociaţia de proprietari
Aleea Someşul Rece nr.21, bl.8, sc.C, Seclor 1

Referitor la adresa dvs., nr.3902/1 1.04.2019, înregislrată la P.M.B cu
nr.1731742/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3533/25.04.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arbordor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 8 din aleea Someşul Rece nr.21,
vă comunicăm că ]a verificarea efectuată pe teren, în data de 14.06.2019, s-a inventariat următoru]
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu]
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spa(iui verde — lateral dreapta:

-2 ex. Tilia sp. (tei) ®=60-YOcm h=14-16m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor
şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube rnateria]e sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Morus sp. (dud) ţ2$=6Ocm h=16m, mnclinat spre trotuar - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde — lateral stânga:

-l ex.Picea abies (molid) ®=3Ocm h=lóm — eliminarea ramurilor uscaĺe din coronament;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=6Ocm h=16m, înclinat spre trotuar - reducerea cu 1/3 din

volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării pr ducerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau acciden(e prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meleo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) ţ2i=20-3Ocm h=l0-12m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar), bitulpinal Çi=22cm h=12m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alvcolei din parcarea auto:
Spaţiul verde — !ateral dreapta:

-1 ex. trunchi, fără coronament ®=2Ocm h=0,5m, uscat 100%.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se

află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
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prevenire a accidenlelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va execu(a conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea trunchiului uscat avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Xcm, măsurată Ia înălţimea de lm de
la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că pentru l ex. Juglans sp. (nuc) ®=5Ocm h=lOm, uscat 100% situat în
spatele blocului, în parcare auto (între nr.19 şi nr.21), Direcţia de Mediu a solicitat Direcţiei pentru
Agricultură a Municipiului Bucureti, emiterea avizului de specialitate, urmând ca după obţinerea
avizului, ADPS1 în calitate de administrator legal al terenului, să execute lucrarea i să planteze în
compensare alt arbore, în locaţia de unde s-a defriat, după extragerea rădăcinilor arborelui.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1O ex., arbori;
DeJ)4are - J ciot, uscat JOO%.

DIRECTOR EXECUTIV
Si a i na POPA

Şef Servîciu Avize şi Acorduri

I Expert Đarnela VOINESCU

Întocmit,
Expert Vasilica PLEŞU&r
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Red: V.P.I5 ex/03..07.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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k rSr PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2oi -

CA TRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dzd PoligraJiei nr. 4, sector J

Nr. 1731745/3534/

Spre $iinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str, Pictor Aurel Băeşu nr.2-14, bl. A13, Sector 1

Referitor Ia adresa dvs., nr.3923/l1.04.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1731745/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3534/25.04.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra asupra arborilor situaţi În spaţiul verde aferent blocului A13 din str. Pictor Aurel

Q Băeşu nr.2-14, vă comunicăm că la veńficarea efectuată pe teren, în data de 16.06.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Leea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificăńle şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Toaletare:
Pianta(ie de aliniament — sc.A:

-4 ex. Tilia sp. (tei) @40-ĎOcm b'12-14m - reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
&ângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde — latera( dreapta bloc, sc.C:

-ĺ ex. Prunus sp. (corcoduş) 030çm h=8m - reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţíi meteo nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitădi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Tilia sp. (tci) O=40-6Ocm h=12-14m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 040cm h=6m;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 060cm h=ĺ5m — prezintă scorbură pe trunchi, atac

de boli şi dăunători fără a § afectat în mod vizibil cilindnđ central, reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării produceńi dc pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) 025cm h=12m, prezintă o şarpantă ruptă, eliminarea acesteia -

reducerea cu 1/3 din volumu] coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării
producerü de pagube materiale sau accidente prin frăiigerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.

-1 ex. Acer sp. (arţar) 020cm h=lOm, prezintă o şarpantă mptă, e]iminarea acesteia cu
aplicarea lucrări]or de echilibrare a coronamentului
Spaflul verde spaie bloc:

Bd. Regina Eîsabeła nr 47, c ştN O5l3. sedor 5. BLnn$, R1n



-7ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=40-6Ocm h12-14m, prezintă ramuri uscate

eliminare ramuri uscate
Spaţiul verde lateral stánga bloc:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=40-6Ocm h=12-14m - reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor

şi ełiminarea ramudlor uscale, în vederea evitării producerii de pagube materia]e sau accidente prin

ťrângerea şi prăbuşirea de ramud, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc

-1 ex. Uímus sp. (uLm) O=lOcm h8m, tăiat Ia colet în pericol de prăbuire.

Spaţiul verde lateral stônga bloc:
-1 ex. Aer sp. (arţar) O=2Ocm hlOm. în declin biologic, prezintă scorburi pe trunchi, atac de

boli i dăunătoń existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile.

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

arborń. evacuându-se masa Iernnoasă pentru a nu bloca căile de acces. Iuându-se măsuri de

prevenire a accidenrelor sau a deteriorădi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa conîorm art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna). pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramuńlor uscate şi &ânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea produceńi de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor. siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni eonform art 6. pct 8 din Aaexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciuíui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru de&işare, aveţi obligaţia plantării 12 cx. arbori

tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului dc de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea

de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de

specie, astfel : 2 ex, în spaţiul verde aferent blocu]ui, de Ia adresa sus menţionată, după extragerea

rădăcinilor iar 10 ex, în zone deflcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1, în prima perioadă

optimă de plantare, toamna anului 2019, primăvara anului 2020.
La tinalizarea lucrări ior de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi

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

plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze. în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de va]abilitate 2 ani de la data emiterii.
Toakiare — 23 e.t arbori

Đeişare - 2 at arborL

DIRECTOR ZXECUTIV
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1734096/3959/ 09.IUL 2019
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dul PoligraJiei nr 4, Sector 1, Bucureşži

Spre ştiinţă:
-Di
Str. - - ‚ Sector ‚Bucuresti
- Asociaţiei de proprietari
Str. Gcn. Athanasie Enescu nr.47, bl.5, Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu
nr.1734096/08.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3959/09.05.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verde aferent blocului 5 din str. Gen. Atbanasie Enescu nr.47, vă comunicăm
că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2019, s-a inventariat următorul
mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde bl. 5, str. Gen Athanasie Enescu nr. 47, stânga acces bloc

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 25cm, h 8m — înclinat spre trotuar, dezrădăcinat în
partea opusă înclinării, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i
nu numai.

Lucrările de de&isare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenirnente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i
a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în
pericol de prăbuire avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de
20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în hincţie de specie (raport de 6 :1)
în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019) astfel 1 ex. în spaţiul verde aI
blocului de la adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de
pe raza sectorului 1.

Bd. Regha EIabeta rw. 47. cod po$a1050013. sector 5. Bucureşli. Romái,a

TeI: 021.3055500
hitp:Uvnňv.pnb.m



La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are tenTlen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Defrişare — ]ex. în perżcol de prăbuire

Director Executiv,
n -Mariana POPA

.4 - *

O5.IUL ZUĺ

ef Serviciu Avize i Acorduri,
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Red: PV,. /5 ex. — 030720W prezentul aviz e fnst postat pe site-vI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09IUL. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Calea Dorobanţilor nr.20-28, bI.11, Sector 1

Referitor b adresa dvs., nr.671 1/07.05.2019, înregistTată ]a P.M.B cu
nr.1735236/l0.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4085/13.05.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arbońlor simaţi în spaţiul verde aferent blocului l 1 din Calea Dorobanţi nr.20-
28, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 2406.2019, s-a inventańat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Nonnele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletarc:
Spafiul verde, lateral stânga bloc — la lirnita gardużui:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evităńi producerii de pagube materiale sau aceidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în
condiţii meteo nefavorabiie, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=SOcm hlOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=SOcm h=lOm. înclinat spre imobilul vecin;
-1 ex. Monis sp. (dud) O=lSem h=8m, ramurile sunt înclinate aecentuat spre imobilul

vecin - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea
evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri. in
condiţii meteo nefavorabile;
SpaÜul verde spate bloc:

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

-lex. Ailanthus altissima (fals oţetar) C25cm hlOm;
-l ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal @=3Ocm hlom;
-l ex. Morus sp. (dud) 030cm h=12m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) 010-3Ocm h8-12m;

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) 025-4Ocm h=10-12m, lipite de zidul imobilului vecin;
Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea

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

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 015em h8m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) 025cm h=lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 01 Scm h8m, înclinat;
-1 ex. Morus sp. (dud) 040cm h=1 2m, înclinat - reducerea cu 1/2 din volumul

Nr. 1735236/4085/
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coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evităńi producerii de pagube materiaLe

sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Parcare au/o:
-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm hlOm. lipit de zidul imobilului vecin - reducerea cu 112 din

volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află

arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara-toatnna), pentru a nu fl afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuLui), evacuându-se

masa Ienmoasă pentni a nu bloca căile de acces. Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

detedorării construcţiilor dinjur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul legal aI terenu[ui este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a iehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz conlrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6.

pet 8 din Anexa nr. 1 La H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze. în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil. pentru înştünţarea tuturor iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

ToaÍeíare — 15 ex. arbori.

Şef Serviciu AvÎze şi Acorduri
Expert Daniela VOINESCU

2Üg
Intocmit,

Expefl Vasilica PLEŞU,e

Red: VPĺ5ex/O2 07.2019
pre2entul aviz a fcst postat pe site-ul PMB
http:Í/wuw.nmb.ro/instítutiUrimariaidirectíL/directja mediuĺavize arbod in consultareĺavize artoń in consultare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

6a!UL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Eflsabeta nr.16, Sector 3, Bucuresti

Spre ştiintă.
Domnul
Str. r. sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1736957/16.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4355/17.05.2019, prin care solicită
tăierea unui pom situat pe proprietatea de Ia nr, 21 i 19, care prezintă risc de prăbuire,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 20.06.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl nr. 19, str. Witting, Ia Iimita de proprietate cu imobflul nr. 21

-1 ex. Morus sp.(dud) 080 cm, h 10 m, în declin biologic avansat, prezintă
scorbură deschisă Ia bază si pe trunchi, cilindrul central afectat, atac de boii i
dăunători, trunchiul arborelui a deteriorat gardul de tablă dintre imobile ş s-a înclinat
către imobilul nr. 21, unde există i teava de gaze a imobilului, existând riscul prăbuirii
ş producerii de pagube materile I accidente Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările de defriare avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija
proprietarului/ administratorului legal aI terenuiui pe care se află arborele, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur I a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în
declin biologic avansat ş pericol de prăbuire avizat pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, proprietarul/ administratorul Iegal aI terenului are obligaţia
plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului
2019 — primăvara anului 2020) în spaţiile pe care Ie are în administrare pe raza
Municipiului Bucure$i.

lł? i
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
riana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEU

Red: V.P.. /5 ex. — 04. 07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hupJţww.pmb.roinstituiiVprimadajdirectiUdirecIia mediu/avize a.tod in consultar&avize arbori in cnnsultare.php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09.IUŁ. îi

CĂ TRĘ
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURETI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- S.C. La Gondola Invest S.R.L.
Str. Nicolae Caramfil nr.2C, Sector 1

Aeferitor Ia adresa S.C. ta Godola lnvest S.R.L., înregistrată Ia P.M.B
cu nr.1738682/21.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4652/22.05.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2
arbori situaţi în str Nicolae Caramfil nr.2C, vă comunicăm că la verificarea
efectuată pe teren, în data de 24.06.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Parcul Bordei- dreapta alee acces, Iângă paviiion (restaurant La Gondoĺa):

-2 ex. Taxodium distichum (chiparos de baltă) O=lOOcm h=lBm -

reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa

IłIII
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în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărH construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRE9SÇXECUTIV
Si7Ďhafş[Ípna POPA

Şef Serviciu Avize şî Acorduri
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU4't''Ár\

65,ÍUL 2Op

Red: VP/5exJO3. 07.2019
prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB
http://www.pmb.roěînstitutii/primari&direcbi/directia mediWavize arbod in consuhareiavize arboň in consultare.php, pe data de
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‘% PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I Direcţia de Meďu

Ü9.IUL?u1
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dul PoligrqJiei nr. 4, Sector I

Spre ştiinţă:
- E - Distribuţic Muntenia
B-dul Ion Mihalache nr.41-43, Sector I

(Plantaţie de a(iniament — str. Ion Mincu până (a str. Nicolae Racotă, Sector 1

Referitor ia adresa dvs_ nr.7363/15.05.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1738978/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4742/23.05.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea E — Distribuţie Muntenia privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Ion Mincu până la str. Nicolae Racotă, vă
comunicăm că la veńficarea efectuată pe teren, în data de 24.06.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţüior verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Plantafle de ažiniament — str Arh. Ion Müwu pánă la str Nicolae Racoíă ‘par1ea nząnwrelor
pare,)

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamenteior şi eliminarea ramudlor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arboń. cu degajarea cabiudlor electrice:

-12 ex. Acer sp. (arţar) O=40-6Ocm h8-lom. 2 ex. arbod prezintă şarpante uscate,
eliminarea acestora;

-6 ex. Tilia sp. (tei) O=40-SOcrn h=12-14m. 1 ex, prezintă o şarpantă uscată, eliminarea
acesteia;

-2 ex. Tilia sp. (tei) 030-4Ocm h'l 0-20m - reducerea cu 1/4 din volumul coronamentełor
şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
li-ângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administntomlui legal al terenuiui pe care se află
arborii, conform art6 pct. 6. Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a
spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(pdmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic al acestora (cu excepţia eliminăńi
ramurilor uscate şi &ânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeńene.

1ei
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Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului
şi a tehnologiei de exeeuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6. pct 8 din
Anexa nr, I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletarc — 20 ex, cirboń.

DJRECTOR EXECUTÍV
POPA

O5iuL 7îĺ!

ŞefServieiu A i'ize şi A cordnri
Expert Daniela VOINESCU

Ifltocmit,
Expert Vasilica PLEŞU

Red: VP/5ex/03. 072019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpitwwnpmbro/jnştjtutWprtmaria/directiijdirectia mediulavize arbori in consuharelavi2e arboń in consultarenhp, pe data de
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-% PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
M Direcţia de Mediu

2019
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dul PoligraJiei nr. 1, seclor 1

Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Hrisovului nr.2, vila 4, Sector 1,

Referitor la adresa dvs.. nr.7891/15.05.2019. înregistrată la P.M.B cu
nr.1738976/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4743/23.05.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind erniterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent vilei cu nr.4 din Aleea Hrisovului nr.2, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24 .06.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regíementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor. cu modiflcările şi completările ultedoare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spajiui verde spaíe vilă:

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O=3Ocm h=12m, prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuńlor frânte şi uscate, în vederea evitării produceńi de pagube rnateriale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarca şi cxtragerea rădăcinilor:
Spa(iul verde spate vilä:

-1 ex. BewLa pendula (mesteacăn) O=4Ocm h=1 2m, acopcrit cu liane invadatoare, uscat
1 00%, perieol de prăbuşire.
Spaţiul verde vilă — lateral s!ônga:

-1 ex. Thuja sp. (tuia) 020cm h'8m —în declin biologic, prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, prin lucrări de toalctare i eliminare ramuri uscate arborele nu se mai poate
echilibra. uscat 80%.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe eare se
află arborii, evacuându-se masa lcmnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

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

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

Precizăm că administratorul lega] al terenu]ui este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

Nr. 1738976/4743/
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avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, În caz contrar

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

Pentru refacerea fondului vegetal. în eompensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru deftişare.

conform prevederi]or H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu

balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm, măsurată Ia mnălţimea de lm dc

la bază şi înălţimea cxemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

spaţiul verde aferent vilei cu nr.4. în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019.

primăvara anului 2020.
La flnalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB. În vederea veriRcării în teren a

plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni eonf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ea imediat după primirea avizului să îl afĺşeze. în

xeroeopie. la avizierul bloeului sau într-un loe vizibil. pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

Toaletare - / ex. arbore
Deţhşare - 2 ex. arbori, uscaţe 80- ]00%.

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit
Expefl VasiIica PLEŞU

Red: V P15 exJO2OT2019
prezenlul aviz 2 fosI postat pe site-uI PMB

htIp:Uw.pmbroiinştitutii/primariaidirectüidirectia mediuiavize arboň in consułtprelavizę arboň in consuhare.ohp, pe data
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

NrĘk?k3j UJUL VJIY
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Urmare a veriűcărilor efectuate în teren, în data de 10.06.2019, în str. Üctavian Cocărăscu
sector 1, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiflcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu menţinerca obligatorie a alveolei
Aliniamentul străzii Octav Cocărăscu, în dreptul imobilului nr. 89

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ®40 cm, h 12m, uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa îu regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector

1, nr, de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de l m de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferin;ei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în
perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), în alveola rămasă liberă în urma
defriării, din str. Cpt. Octav Cocărăscu nr. 89.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişarc — I ex. uscat 100%

Director
Simo ‘PA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEU fC

‘1'

Red: VP. /4 ex. — 0407.2019 prezentul aviz a fost postarpo site-uI PMD
hHp://.pmb.mRnsIituIiiipńmańaIdirectiUdirectia mediWavize a,tnń in consultar&avize a,toń in consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CÁTlu
s.c sis EVENTS &FUN S.RL.

Str. Barajul Argeş nr. 41A, sc. B, et. 5, ap.21, sectorl, Bucureti

în atcnţia Boamnei

-

________________

( str. Jandarmerici nr. 2, sector 1)

Referitor la adresa doanmei în calitate de administrator al S.C. SIS

EVENTS & FUN S.R.L., înregistrată la P.M.B cu nr. 1720867/21.03.2019 i la Direcţia de Mediu

cu nr. 2207/22.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru arbońi siWaţi pe

terenul proprietate privată din str. Jandarmeriei nr. 2, sector 1, cu completarea înregistrată la P.M.B

—DM cu nr. 6787J09.07.201 9, după verifkarea efectuată pe tercn, în data de 08.05.2019, a fost

inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care, în eonformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiłor, eu modificărik şi

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

pe tcńtoriul Municipiului Bucureşti. avizăm:

Toalctare:

Teren str. Jandarmeriei nr. 2

-6ex. Pinus sp.(pin) 0 40- 6Ocm, h12-14m-eliminarea ramurilor uscate prezente în

coronamennil arbońlor
-lex. Quercus robur (stejar) 060 m, h 14, prezintă arpante uscate- eliminarea şarpantelor

uscate prezente în coronament cu aplicarea lucrărilor de echilibrare

-6ex. Quercus robur(stejar) O 100-180 cm, h16-18m, situatepetercnul din str. Jandarmeńei

nr. 2, la limita cu şoseaua, înclinate către aceasta- eliminarea ramurilor4arpmMelor uscate prezente

în coronamente şi redueerea cu 1/3 a volumului eoronamentelor în vederea echilibrăńi arborilor.

Defrişare cu avtragerea rădăcinilor:

Teren str. Jandurmeriei rnt 2
-4ex. Quercus robur (stcjar) O 60-1 60m, h 14-1 8m, uscatc 1 00%, acoperite cu liane

invadatoare
-lex. Quercus robur (stejar) 060 m, h 16, trunchiul ş coronamentut arborelui este acoperit

de liane invadatoare, înclinat, în pericol de prăbuşire

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarułui/ adrninistratorului legat al terenului

pc care se află arborii, cu marcarea corespunzäioare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuăndu-se

masa lemxioasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele acriene, asďel

Iť/'\I &H
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- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Mexa Î la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormcle de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Munieipiului Bucureşti, în perioada derepaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu E afeetat echilibrul biologic alaçesWia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în oriceperioadă a anuluD;
- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi creareacondiţiilor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/ administratorul legal al terenului este răspunzător desupravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-sesancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la HC.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudieiului adus mediului, în compensareaarborilor avizaţi pentru defřişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţiaplantării a 10 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, niăsurată la 1rn de Ia baza şi înălţimea exemplamlui corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie (raportde 6 :1 pentru arborii în declin biologic i 1 ; pentru arborü uscaţi) în perioada optimă, toarnnaanului 2019, în aliniamentul străzii Diaconu Coresi, conform Protocolului de Plantare nr.48/30.05.2019, încheiat cu Administraţia Domeniului Public Sector 1. (La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Dirccţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării înteren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni eonf. art.4 din acelaşi actnormativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitedi.
Toaĺetare — 13 ex.
Defr4are — 5 ex, din care 4ex. uscate ]OO% şi iex.acoperk de liane invadcztoare in pericolde prăbuire

DIRECT CUTJV
simoş2Đh.oPA

\%\\ eť Sewkiu Avize í Acorduri
Exp. Daniela VO1NESCU

(

Întocmit Exp. Vasilica PLEU-

7619

Red: V.P4 exIOQ.OT2019 prezentul aviz a fcst postal pe sile-uI PMB
h(tpJw,pmb.roíinşlitutiiţprimarişĺdirectiiidireçtia mediuíavize arbori in conşuflare/avize arbpri in consultare.php pe de
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S PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12.IUL 21)19

CĂTRE
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

STATUL MAJOR AL APĂRĂRII
UNITATEA MILITARĂ

B-dul Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, Bucuresti
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., nr A1685/19.03.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucuresti cu nr. 1721822/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.2355/26.03.2019, cu completarea înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1729472/17.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3193/18.04.2019, prin care solicitaţi
emiterea unui aviz de defriare pentru 6 arbori situaţi în curtea Unităţii Militare din
B-dul Ion Mihalache nr. 124-126, sector 1, după verificările efectuate pe teren i în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinhlor:
Incintă Unitate Militară B-dul Ion Mihalache nr. 122-124

-6ex. Populus sp. (plop) 040-60 cm, h12-14 m, uscate 100%
Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului

/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborilor uscaţi avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori
tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de
lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în curtea imobilului nr. 124-126 din
B-dul Ion Mihalache, conform Angajamentului de Plantare nr.2355, 3193/N25.06.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea

IaiiI

Nr. 1721822, 1729472/ 2355, 3193

Sd. Reqina Elisabeta nr 47, cod postal 050013, sedor 5. Bucureťd. Románia



verificărfl în teren. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare -6 ex. arbori uscate 100%

Director Executiv,
SimonMtariana POPA

Ą /

C ‘ Sef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Dani Ia VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEU

Rod; V.P:. /5cx. — 05.07.2019.2019 pmzentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

7flrr
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1722002, 1728574, 1751628, 1751642! 12392, 3137, 6556,6587! 12 IUL 201g

CĂTRE
AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCUREŞTI

(str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 12, sector 1)

Spre ştiinţă
Doamna
C ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa doamnei înregistrată la P.M.B cu nr.
1722002/26.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2392/27.03.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate „ pentru 2 arbori situaţi în str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 12, sector 1,
locaţie unde se află reşedinţa domnului Ambasador al Republicü Serbia, arbori foarte înalţi şi
dezvoltaţi dar i cu unele crengi uscate care reprezintă un real pericol pentru persoanele i
autoturismele care circulă în acest spaţiu “, cu completările înregistrate la P.M.B cu nr.
1728574/16.04.2019, 1571628/02.07.2019, 1751642/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.3137/17.04.2019,6556/03.07.2019, 6587/04.07.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 29.03.2019, în eonformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Teren aferent imobihdui nr. 12, st,'. Gen. Eremia Grigorescu, slánga acces imobil

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării
ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate Ia

- 1 ex. Tilia sp (tei) O 6Ocm, h 16
Defrişare cu extragcrea rădăcinilor:
Teren aferent imobihdui nr. 12, sír. Gen. Eremia Grigorescu, dreapia acces irnobil

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60m, h 18m, în declin biologic ‚ cu scorbuń la colet şi pe
tmnchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuşirii şi produceńi de pagube materiale sau
accidente, specia populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratowlui Iegal al terenului
pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se
masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces şi reţelele aeriene, astfel

Bd. Reina Elişabeta nr 47. cod poştal O513. sedor 5, BucureşU, Román



- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (pdmăvara-toamna). pentru a nu Ii afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fřânte, lucrare ce se poate executa in oriee
perioadă a anului)
-deťrişarea se va efeetua. pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui în dectin biologic
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arboń
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la 1 m de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeňnţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în
perioada optimă, toamna anului 2019, plantate astfel 1 ex. pe terenul aferent imobilului nr. 12 din
str. Eremia Grigorescu, conform Angajamentului de Plantare nr. 2392/3137/A/21.05.2019.
respectiv 5 ex. în a]iniamentul din str. Neaj]ovului. conform Protocolului de Plantare nr.
55/28.06.2019. încheiat cu ADPS I.

La íinalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriűcăńi în
teren a plantărilor în cornpensare, In caz cornrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii. intrucât locaţia łigurează pe lista Monumentelor lstorice/Zone
Protejate de pe raza MunicipiuLui Bucureşti.

Toaletare —] ex.
Defr4are —] ex. ín declin biologic

ef Serviciu Avize .şi Acorduri
Exp. qaeIa VOINESCU

Întocmit: Exp. VasŕIíca PLEUfť,

Red: V.P.5 ex.105.012019
prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.ombro/institutií/primari&directii/directia mediu/avize arboh in consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de

09.ŢJQ 7n1r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Doamna
e-mail:

2O;g

CĂTRE,

(str. Gârlci nr. 72, sector 1)

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr 72, str. Gârlei

- 4 ex. Thuja sp. (tuia) e15-25 cm, h 4-8m, prezintă ramuri uscate
1/3 din volumul coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echiiibrare
eliminare ramurilor uscate în vederea refacerii coronamentelor.

-1 ex. Quercus robur (stejar) e l2Ocm, h 12 m, prezintă coronament de mari
dimensiuni care afectează carosabilul i imobilul vecin — reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echiiibrare a arborelui I eliminare ramurilor
uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
MunicipiuIui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavăra-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate
şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţeielor aeriene

ia r I

Nr. 1724060, 1750038/2563,6349/

Referitor Ia adresa ADPS 1 nr. 3610/27.03.2019, înregistrată
nr1724060/01.04.2019 şi
transmite solicitarea dvs.
a 4 ex. tuia uscate 100%,
completarea înregistrată Ia
nr.6349128.06.2019, după
conformitate cu Legea nr.
din intravilanul Iocalităţilor

o

ia P.M.B cu
Ia Direcţia de Mediu cu nr 2536/02.04.2019, prin care ne
de emitere a avizului de toaletare pentru un stejar i defriarea
situate în curtea imobilului nr. 72 din str. Gărlei, sector 1", cu
P.M.B cu nr. 1750038/27.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.05.2019, în
24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi
i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

-reducerea cu
a arborilor i

Bd. Regina 6isabeţa nr. 47, cod pcşta! 050013, sector 5. Bucureşli, Ramánia



Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor
vizului şi a tehnologiei de execuţíe a tăíerilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct.8 din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —5 ex.

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Oaniela VOJNESCU

Întocmit
Expert Vasilica

Red: VP:. /4ex. — O&O7.2019 pmzentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB

htţp;/ĺnmbro/jnstituţjj/prjmarja/djrecĺjj/djrectja mediu/avize arbcri in consultare/avize arbori in consuItare.ph, pe

Director Executiv
Sim PA

oi1
iz
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 l WL 2019

CĂTRE,
ÁDMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLÍC SECTOR 1

B-dul PoligraJîei nr. 4, seclor I,Bncures!i

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari Brczoianu -Marcovici
Str. Ion Brezoianu nr.26-32, sector 1. Bucureşti
Domnul

Referitor la adresele Asociaţiei de Proprietari Brezoianu -Marcovici, înregistrate la P.M.B
cu nr. 1728657/16.04.2019, 1744158/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3140/17.04.2019,
5484/10.06.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în faţa blocului Victor Eflimiu nr. 4-6 i în spatele blocului Victor Eftimiu nr. 5-7,
arbori care prezintă ramuri frânte în coronament, după verificarea efectuată pe teren, în data
27.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţńlor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificăńle şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de proteeţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde, lateral stânga bloc. str. Victor EÂimiu nr. 4-6

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 15 cm, h 8m- prezintă ramuri frânte în coronament
eliminarea ramurilor frânte prezente în coronament cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a arborelui.
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de
ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

- lex. Gleditzia sp. (glădiţa) 030 cm, h 15m- prezintă ramuń frânte în coronarnent
eliminarea ramurilor frânte prezente în coronament cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui,
în vederea evitării producerii de pagube rnateńale sau accidente prin fřângerea şi prăbuşirea de
ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.
Curte interioară, spate bloc, str. Victor Eflimiu nr. 5-7

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0-6-80 cm, h 16-18m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminare ramurilor uscate/frânte în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuşirea de ramuri Ia condiţii
meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0-30 cm. h lOm- reducerea cu 1/4 din volumul coronamentu)ui cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminare ramuńlor uscate/frânte în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuşirea de ramuri Ja condiţii meteo
nefavorabile şi eliminare ramuri uscate

Nr.1728657, 1744158/3140, 5484/

Bď Regma Elisab&a nr. 41, cod poştal 050013, sedor5. Buaxeşli. Ro'nánia



- 1 ex. Fraxinus sp. (&asin) 0-30 cm, h 12m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului

cu aplicarea Iuerăńlor de echilibrare şi eliminare ramurilor uscate/frânte în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii

meteo nefavorabile şi elirninare ramuri uscate
- 4 ex. Aitanthus altissima (fals oţetar) C20-40 em. h 12m- reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a arborilor i eliminare ramurilor uscate/frânte

în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuşirea de

ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate
- l ex. Morus sp. (dud) 040 cm, h 14m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentuíui cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare ş eliminare ramurilor uscate/frânte în vederea evitării producerii

de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo

nefavorabile i eliminare ramuri uscate
- 3 ex. Acer sp(arţar) 040-60 cm. h 12-14m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor

cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare a arborilor i eliminare ramuńlor uscate/frânte in vederea

evităńi producerii de pagube mateńale sau accidente prin frăngerea i prăbuşirea de ramuri la

çondiţü meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate
Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietan3lui/administratorului Iegal aI terenului

pe care se află arbońi, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 La H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munieipiului Bucureti în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor useate i &ânte. lucrare ce se poate execută în orice perioadă a

anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur.
Precizăm că propńetarul/administratorul Legal aI terenului pe care se află arbońi este

răspunzător de supravegherea execuţiei lucrări]or, siguranţa bunurilor i a persoane]or în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehriologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr, l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

xerocopie, la avizieml blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaleíure —14 exurbori

Director Executiv,
Simona-Mri0POPA

‚9- 1
ď
0.

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
g 9, Expert Vasilica

Red: VP:. /5ex. — 08.072019 prozentul aviz a fost postat po síte-ui PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 L (YL. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigraŰei nr. 4, sector 1

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari din Str.Aviator Iliescu 3-7, Intrarea Bitoliei nr.2
Domnui

Referitor la adresa dvs nr. 3569/18.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1731653/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3514/25.04.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emiterea avizului de specialitate pentru aborii situaţi în
spaţiul verde din Str. Aviator Iliescu nr.3-7 şi Intrarea Bitoliei nr.2, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 03.06.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletarc:
Spaţiu verde hitrarea Bitoliei nr. 2, stánga acces irnobil

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de cchilibrare în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri
uscate/frânte, degajare imobil.
Spagiu verde sÜ.Aviator flżescu nr. 3

-1 ex. Juglans sp.(nuc) O 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri
uscate/frânte.
Spa(iu verde Str.Avialor ĺliescu nr. 7

-1 ex. Ulmus sp. (ulm),bitulpinal O 40-60 cm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare ramuri uscate/frânte.
Defriarc cu cxtragerca rădăcinilor:
Spaţiu verde Intrarea Bitožiei nr. 2, síánga acces

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h 12 m, prezintă tmnchi despicat, existând pedcolul
prabuirii la condiţii meteo nefavorabile şi nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces şi reţelele aeriene, astfel

ěaiiI
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- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestuia (cu excepţia e]iminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice

perioadă a anului);
-defrişarea se va efectua. pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea

condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprietarul sau administratorul legal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor.

respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.O.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia p]antării a 6 ex. arboń cu balot de

pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm. măsurată ]a I m de Ia bază şi inălţimea

exemplarului corespunzătoare circumferinţei în ťuncţie de specie (raport de 6 :1) in perioada optimă

(toamna anului 2019 — pdmavara anului 2020) plantate astfel 1 ex. în spaţiul verde unde a avut Ioc

defriarea. după extragerea rădăcini]or Ia adresa sus rnenţionată. respectiv 5 ex, în zone delicitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La flnalizarea lucrăńlor de pLantare conĽ art.9 alin.5 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbod. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din ace]aşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze. în

xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil. pentru înştiinţarea tuturor locatadlor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Touklure — 3 ex.
Defr4are — I ex.

POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12. IUL 2019

cĂTRE,
UNIVERSJTATEA DEARHJTECTURÁSI URBANISM ‚JONMINCU"

Str. Academiei nr.18-20, sector 1, Bucureti

Referitor ta adresa dvs. nr. 2595/22.05.2019, inregistrată la P.M.B eu nr.1738990/22.05.2019
şi la Direeţia de Mediu eu nr.4726/23.05.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de speeiatitaie
pentru intervenţia asupra arbodlor situaţi în curtea interioară a instituţiei eu acees din str. Edgar
Quinet. seetor 1. după verifiearea efectuată pe teren, în data de 02.07.019, în conformitate eu Legea
nr. 24/2007 privind regtementarea şi administrarea spaţiitor verzi din intravilanul localităţitor i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe ieńtoriul
Municipiului Bueureşti. avizăm:
Toaletare:
Curte interioară, Universi!aíea De Arhiieeiură Şi U,banis,,z „Ion jVÍincu''

- 2 ex. Populus sp. (plop) O9Ocm, h 16m, situaţi lângă clădire -reducerea eu 112dm volumut
eoronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminare ramurilor uscate,
specia populus având lemnul de esenţă moale.

- 6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 60-lOcm, h 16-lRm. situaţi lângă pasarelă-sală de
sport — reducerea eu 112dm volumut eoronamentelor cu apliearea iucrărilor de eehilibrare a
arbońlor i eliminare ramuńlor useate.

-I ex. Morus sp. (dud) O 6Ocm, h l 8m, prezintă uor atac de boti i dăunători la inserşia
şarpantelor ră a fi afectat în mod vizibil eilindrut eentral-reducerea eu 1/2 din volumul
coronamentului cu aplicarea luerărilor de eehilibrare a arborelui şi eliminare ramuri useate.

- 3ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 040-6Ocm, h14, redueerea eu 112dm volumut
eoronamentelor eu aplicarea luerărilor de eehitibrare a arborilor şi eliminare ramuritor uscate.

- lex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O8Oem, h16, situat lângă clădire- reducerea cu 1/2din
volumul eoronamentului cu aplicarea luerărilor de eehilibrare a arborelui şi eliminare ramurilor
useate.
Spaţiul verde, stânga-dreapta acces Universilwea De ArhifecÍură Şi Urbanism ‚jon Mincu'

-1 ex. Moms sp. (dud) bitulpinal O 60-8Ocm, h 12m — uşor înclinat spre trowar -reducerea
cu 1/2 din volumut coronamentului eu apticarea luerărilor de echilibrare a arboretui ş eliminare
ramuri useate.

-l ex. Morus sp. (dud) O 60-em, h 14, uşor înelinat spre trotuar -redueerea eu 1/2 din
volumul eoronamentului eu aptiearea luerăritor de echilibrare a arboretui i eliminare ramuri useate.

Luerările de toaletare avizate, se vor exeeuta conform art.6 pet. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońui
Munieipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavăra-toamna) pentru a nu
R afectat echilibruł biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurflor useate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietamlui/administratorului tegal al

Nr. 1738990/4726/
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terenului pe care se află arbońi, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces.

luându-se măsuri de prcvenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur. a reţelelor

aeriene.
Precizăm că administratoru!/proprietarul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor.

respectarea prevederilor avizuiui şi a tebno!ogiei 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.

Totodată, vă facem cunoscut că [a data veriűcării în teren, au fost identiflcaţi 4 ex. arbori ?n

declin biologic care prezentau scorburi, atac de boil i dăunători, flind necesară defńarea

acestora.
Astfel. conform prevederilor Iegale in vigoare. pentru emiterea avizului de specialitate

privind defrişarea exemplarelor este necesar să:

- delegaţi o persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, rnansardă. (aripa Anghel Saligny). sector 5. în ziua de lucru cu

publicul marţi între orele 9-13
- să prezinte o împutemicire din partea universităţii ş o copie a actului de identitate;

- un act care să dovedească deţinerea terenului din str. Academiei nr. 16-18. sector 1 sau alt

teren deţinut de universitate pe raza Municipiului Bucureti. unde urmeză să se planteze cele 24 ex.

arbori
- pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, în compensarea celor

4 ex. arboń în declin biologic, ce urmează a se aviza pentru defrişare, avcţi obligaţia asigurării

pĺantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i

înălţine eorespunzătoare în funcţie de spede ( raport de planiare pentru arborii în deelin

biologic 6:1) Această obligaţie se concretizează prin semnarea unui Angajament de plantare. la

Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa

Anghel Saligny), sector 5, în ziua de lucru cu publicul, marţi, în intervalul orar 9.00-13.00.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon. 021/305.55.00. int.

4162, in ziua de Iucru cu publicul, marţi. în intervalul orar 9.00-13.00.

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

Toaletuzre —l5ex.

Director Executiv,
Simona POPA

ş
ef Serviciu Avize i Acorduri,

Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

J 2. IUL 2019

CĂTRE,
ADMINISTRÁ ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrajiei nr 1, Sector ]

Nr. 1738995/4738/

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Nicolae CaramHl nr.44-46, bl.11B, Sector 1

Referitor la adresa dvs., nr.2723/15.05.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1738995/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4738/23.05.2019, prin care transrniteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra asborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 1 B din str. Nicolae Caramfll
nr.44-46, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.06.2019, s-a inventariat
următoruL material dendrologic pentru care, în confomutate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de proteeţie a spaţii]or verzi de
pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţizd verde, dreapta acces bĹJIB, sc.2, str. N. Caran!Jil nr44:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Oem h=6-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de pagube mateńale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiuž verde, síänga acces bL 11 B, sc. 2, str. N CaramJîl nr. 11:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=2Ocm h=lOm - reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/3 din volurnul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evităńi producerii de pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la umiătoarele specii de arboń:

-2 ex. Tilia sp. (tei) 020-3Ocm h12-14m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm h"12m
- I ex. Juglans sp. (nuc) O=4Ocm h= l 2m

Saţizd verde,stânga acces, bL]1B, sc.J, str. N. CaramJîl nr.41:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea

evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramud, in
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arboń:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25-4Ocm h12-14m;
%‘-1 ex. Tilia sp. (tei) 030cm h=14m

Reducerea cu 1/4 din vo]umul coronarnentului şi eliminarea ramuńlor uste, îiřeriJevitării

&w
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produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii

meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:
-1 ex. Prunus arrneniaca (cais) O=4Ocm hlOm:
-l ex. Catalpa sp. (catalpă) O=2Ocm h=6m

Saţiul verde, kiteraí stänga — se. 1:
Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor usçate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin ťrângerea şi prăbuşirea de ramuri, ?n

condiţii meteo nefavorabile. la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus domestica (prun) 020cm h=8m;
-1 ex. Pninus cerasifera (eorcoduş) 030cm h8m.

Spaíe bloc,sc. 1 şi sc. 2:
Redueerea cu 1/4 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evităňi produeerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri. în

condiţii meteo nefavorabiLe, la următoarele specü de arbori:
-3 ex. Tilia sp. (tei) 025-30cm hIOm;
-ł ex. Prunus arnieniaca (cais) 025cm lv6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=4Ocm h=6m
-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 08-lOcm h8-10m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) 0l0-l5cm h=4-6m. inclinate spre carosabil

-1 ex. Populus sp. (plop) S=60cm h=18m - reducerea cu 112 din volumul coronamentului

în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de

ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte. specia Populus

având lemnul de esenţă moale;
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri. in

condiţii meteo nefavorabile. la următoarele specii de arboń:
-7 ex. Tilia sp. (tei) 030-4Ocm h=lO-14m:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=30cm h14m;
-2 ex. Juglans sp. (nue) O=20-4Ocm h=12-14m, din care 1 ex. este înclinat accentuat spre

faţada b]ocului;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=lOcm h=4m. înclinat accentuat spre faţada blocului;

Spate bíoc — laterai dreapia. sc. 2:
-1 ex. Ailanthus alussima (fals oţetar) 030cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale

sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

Plantaţie de aliniament, paríea dreaptă, Str Nicolae CarczmJîl nr 14—46

-18 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-4Ocm h=10-12m- reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evităńi producerii de pagube mateňale

sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramud, în condiţii meteo nefavorabile ş degajare

reţele aeriene.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se

află arborü. conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (prímăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminăńi ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aĺişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are temien de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toakíare — 57 ex., arborL

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Marîana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl DanieIVOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11 IUL 20J9Nr. 1739990/4957/

Spre ştiinţă:
Doamna

Referitor Ia adresa dvs., nr.1840/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1739990/24.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.4957/27.05.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei de emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat in aliniamentul străzii Bacului nr.16, Ia
verificarea efectuată pe teren1 în data de 02.07.2019, s-a inventariat următorui materiai
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările ş completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniament străzü Bacului, în dreptul imobilului nr. 16

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 6Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare
ramuri uscate.
Lucrările de toa(etare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate
şi fränte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare
a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

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

Director Executiv,
na POPA

2D12

ef Serviciu Avize i Acarduri,
Fxp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Exper[ Vasilica PLEU kt

Red: V.P. /5 ex. — 08.07.2019 pmzentui aviz a fcst postat pe siťe-uI PM8
ht(jţwwwpmbro/jnstjtutjjjprjmarja/dj,ecţWdjrecţja mediu/avize arbori n consultareĺavize arborÉ Ín consulţare.php, pe data
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PRIMARIA MUNICIPIULU! BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1739998/49601 I L IUL 1OJ

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I

B-dzd Poĺigrajiei nr. 1, secíor 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari din Str.Lastarişuhd nr.28 bĹB2
Domnull

Referitor la adresa dvs nr. 4590/23.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1739998/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4960/27.05.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emiterea avizului de specialitate pentru abońi situaţi în
spaţiul verde din Str. Lastarişului nr.28 bl B2 ‚sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 28.06.2019 în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare, H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare
Spafiu verde spate bloc B2, str. Crimdui

— -1 ex. Tilia sp.(tei) o SOcm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamenmlui cu
aplicarea lucrădlor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube mateńale sau accidente
prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin ĺtângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 16 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate,
specia populus având lemnul de esenţă moale.

-2 ex. Tilia sp.(tei) O 40-6Ocm, h 16 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producedi de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-2 ex. Tilia sp.(tei) O 20-3Ocm, h 10-16 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamenmlui
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerä de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabi nare ramuri
uscate.

f
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-2 ex. Tilia sp.(tei) O 6Ocm. h 18 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrăńlor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vcderea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii mcteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Pwnus cerasifera (corcoduş) O 25cm, h 6 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O lScm, h 6 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin Iiângcrca i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 25cm. h 6 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrăńlor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii mcteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 2Ocm, h 6 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate.
Spaţiu verde faţă bloc B2, str. Crinuhd (sc. Q)

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) O 4Ocm. h 12 m, prezintă şarpante rupte, reducerea cu 1/4
din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de cchilibrare în vederea evitării produceňi de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) O 6Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile ş
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) O 6Ocm, h 14 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare în vederea evităńi produceňi de pagube
mateńale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) O 4Ocm, h 14 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 15 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerü de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 2Ocm, h 8 m, înclinat, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube
materiale sau accidente prin &ângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii metco nefavorabile i
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) @ 25cm, h 12 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerca şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Abics alba (brad) O 25cm, h 16 m, eliminare ramuri uscate în vederea evitărü
produceńi de pagube mateńale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii
meteo nefavorabile.
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-1 ex. Abies alba (brad) O 1 5em, h 12 m, eliminare ramuri useate în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau aceidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii
meteo nefavorabile.

-I ex. Magnolia sp. (magnolie) O 6Ocm, h 14 m, reducerea eu 1/4 din mnălţimea
coronamentului eu aplicarea Iuerărilor de eehilibrare în vederea evitării produeerii de pagube
materiale sau aeeidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri la eondiţü meteo nefavorabile i
eliminare ramuri useate.
Aliniarncni, lôngă blocul B2 din sţ. Crinului,

-2 ex. Aeseulus Luppoeastanum (castan) O 60-8Ocm, h 14-16 m, reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea luerărilor de echilibrare în vederea evitării produeerii de
pagube materiale sau aceidente prin Iřângerea şi prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
i eliminare ramuri useate.
Spaţiu verde, in faţa blocului B2 din sir Crimąlz,i

-l ex. Tilia sp.(tei) O 60em. h 14 m, redueerea eu 1/3 din înălţimea coronamentului eu
aplicarea lucrărilor de echilibrare ?n vederea evităńi producerii de pagube mateńale sau accidente
prin frângerea ş prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-2 ex. Populus sp. (plop) O 60-SOcm, h 14-16 m, redueerea eu 1/2 din înălţimea
coronamentului eu aplicarea luerărilor de echilibrare în vederea evitărü produeerii de pagube
maiedale sau aceidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate, speeia populus având lemnul de esenţă moale.

-2 ex. Tilia sp.(tei) O 30-6Ocm, h 10-12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării produeedi de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri
uscate.

-1 ex. Robinia sp.(salcâm) O lOcm, h 6 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea eoronamentului
cu apíicarea luerărilor de eehilibrare în vederea evitădi produceńi de pagube mateńale sau
accidente prin &ângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri
useate.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 6Ocm, h 16 m. redueerea eu 1/3 din înălţimea coronamentului eu
ap]iearea lucrăńlor de echilibrare în vederea evitării producedi de pagube materiale sau aeeidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-2 ex. Picea abies ( molid) O 3Ocm, h 14 m, eliminare ramuri uscate în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii

meteo nefavorabile.
-1 ex. Populus sp. (plop),bitulpinal O lOem, h 10 m, reducerea eu 1/4 din înălţimea

coronamentului eu aplicarea luerări]or de echilibrare in vederea evitării produeeńi de pagube

mateńale sau aeeidente prin frângerea şi prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo neťavorabile şi
eliminare ramuri uscate, specia populus având lemnul de esenţă moale.

-2 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 10-12 m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea luerărilor de eebilibrare în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau
aeeidente prin frângerea ş prăbuşirea de ramuri Ia eondiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri
useaĹe. specia populus având lemnul de esenţă moaie.

-l ex. Tilia sp(tei) O 8Oem. h 16 m, redueerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului eu

aplicarea lucrărilor de eehilibrare în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Fraxinius sp( frasin) O 2Ocm, h lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evilădi produeerii de pagube materiale sau
aecidente prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri
useate

-l ex. Tilia sp.(tei) O 3Ocm, h 16 m, reducerea eu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
apliearea lucrăńlor de echilibrare în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau aeeidente
prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefeabile i eliminare ramuri uscate.

___________
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-1 ex. Populus sp. (plop) 0 4Ocm, h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
specia populus având lemnul de esenţă moale.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 2Ocm. li 12 m. reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrăriLor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Pinus sp.(pin) O 3Ocm. h 12 m. eliminare ramuri uscate în vederea evitădi producerii
de pagube materiale sau accidente prin itângerea şi prăbuşirea de ramuri la condi;ii meteo
nefavorabi le.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 3Ocm. h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri useate.

-1 ex. Pinus sp.(pin) O 25cm. h 12 m. eliminare ramuri uscate în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii mereo
nefavorabile.

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 3Ocm. h 12 m. redueerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evilării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii rneteo nefavorabile i eliminare ramuri uscale.

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 2Ocm, h 8 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echiiibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin fřângerea ş prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate.
Alinkunen/ul sirăzü Bárlogeni (lángă blocul B2, str. Crinului, sc. C)

-3 ex. Fraxinius sp.( frasin) O 40-ĎOcm. h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile,
eliminare ramuri uscate
Defriare cu cxtragerea rădăcinilor i păstrarea obligatorie a alveolei, acolo unde se defriază
pomi din aliniamentul stradal
Spaţiu verde spate bloc 82, sžr. Crimdui

-1 ex. Populus sp. (plop) O lOOcm, h 20 m. în declin biologic. prezintă scorbură profundă la
bază, atac de boli şi dăunători. înclinat spre stradă, existând pericolul prabuirii la condiţii meteo
nefavorabile i nu numai.

-1 ex. Populus sp. (plop) O 3Ocm, h 12 m, în declin biologic. prezintă trunchi fisurat, lipsă
scoarţă, pe anumite porţiuni. scorbud pe tmnchi, atac de boli şi dăunători, existând pedcolul
prabuşirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

-1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 25cm. h 6 m, prezintă scorburi pe twnchi, atac de boli
şi dăunători, existând pericolul prabuirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

-l ex. Acer sp.(arţar) O lScm. h 4 m, inclinat. existând pericolul prabuirii la condiţii meteo
nefavorabile ş nu numai.
Alinia,nentzd s!răziî Bárlogeni( lângă sc. C bloc. B2, str. Crinzdząi,

-1 ex. Fraxinius sp.( frasin) O 8Ocm. h 12m, prezintă scorbură profundă pe trunchi, atac de
boli şi dăunătoń, existând pericolul prabuirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.
Spaţiu verde Jäţă bloc B2, sír. C,-i;izdzd (sc.c,)

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 2Ocm. h 6 m —uscat 100%
Aliniameni,lângă bloc. B2, st,. Crinului

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 6Ocm, h 14 m, prezintă scorburi proâinde la
inserţia şarpante]or. pe trunchi, atac de boli şi dăunătoń, existând pericolul prabuidi la condiţii
meteo nefavorabile ş nu numai.
Spaţiu verde, scuar, în faţa blocului
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-1 ex. Pinus sp.(pin) O 3Ocm, h 14 m, dezrădăcinat, prezintă şarpante uscate, înclinat spre
alee, existând pericolul prabuşińi Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

-1 ex. Robinia sp.(salcâm) O 6Ocm, h 12 m, prezintă scorbură pe trunchi, atac de boli şi
dăunători,existârid pericolul prabuşirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai

-l ex. Robinia sp.(salcâm) O 6Ocm, h 12 m, prezintă scorbură la bază şi pe trunchi, atac de
boli şi dăunători, existând pericolul prabuşirii Ia condiţii meteo nefavorabile şi nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului sau administratorului legal al
terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces şi reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Mexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bueureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioada a anului);
-defdşarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
deńare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărä a 55 ex. arboń cu balot de
pământ cu circumfednţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la 1 m de la bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru arborii în
declin biologic j 1 :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă (toamna anului 2019 — pńmăvara
anului 2020) plantate astfel : 10 ex, în spaţiul verde unde au avut loc defdările, dupa extragerea
rădăcinilor la adresa sus menţionată, respectiv 45 ex, în zone deűcitare în vegetaţie de pe raza
sectorului 1.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verifîcării în
teren a plantăńlor în compensare, dată la care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 40
ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

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

—
54 ex.

ef Serviciu Avize i Acorduri
Exp. Daniela OINESCU

Întocmit: Exp. VasiIic&PLEU tt,

Red: VP./5 ex./0807.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hhoi/.pmb.roíinstitutii/primaria/directiL/dircctia mediu/avíze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘2ĺUL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr4, sector 1

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari din Calea Griviţei 134-136, sector 1, Bucure$i
Domnul L -

Referitor la adresa dvs nr. 1763/24.05.2019, înregistrată la P.M.B eu nr. 1741401/29.05.2019 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 5118/30.05.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea domnului

de emiterea avizului de specialitate pentru aborii situaţi în Calea Griviţei nr. 134-136 ‚sector
1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 02.07.2019 în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţi]or. eu modiücăńle şi
completările ulterioare i FLC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctarc:
Spaţiu verde, în parcarea de reşedinţă lângă locul de parcare de reedinţă nr 1, Calea Griviţei
nr.134-136

-1 ex. Fraxinius sp.( &asin) O 25cm, h lOm, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentutui
cu ap]icarea lucrărilor de echilibrare în vederea evilării producerii de pagube materiale sau
accidente prin łtângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri
uscate.
Spaţiu verde, in parcarea de reşedinţă, lângă locul de parcare de reedinţă nr. 6, Calea Gńviţei
nr.134-136

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm. h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube mateńale sau accidente
prin fřângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Spaţiu verde, in parcarea de ;eşedinţă lângă locul de parcare de resedinţă nr 4, Calea Gdviţei
nr.134-136, lángă zid imobil

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O l5cm, h 10 m ‚ reducerea cu 1/4 din inălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în vederea evităňi producerii de pagube
materiale sau accidente prin &ârigerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare rarnuri uscate
Spaţiu verde, vis-ů-vis de imobU nr. 1 33-136 din Calea Griviţei

-1 ex. Morus sp. (dud) O 6Ocm. h 12 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea eoronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producedi de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate
Defrişare cu extragcrea rădăcinilor:
Spaçizą verde, in parcarea de revedinţă. lângă locul de parcare cle re'edinţă nr. 6, Calea Griviţei
nr. 134-136

iŹ?%t Á
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-1 ex. Robinia sp.(salcâm) O 30cm, h 12 m, înclinat spre locul de parcare de reşedinţă nr.5.
prezintă vârf uscat, dezrădăcinat, atac de boli şi dăunători, existând peńcolul prăbuirii la condiţii
meteo nefavorabile i nu numai i producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija propńetarului sau administratorului legal al
terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor.
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (pńmăvara-toamna), pentru a nu fl afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi &ânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)
-defńşarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui în avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arboń cu balot de
pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la 1 m de Ia bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie (raport de 6 l pentru arborü n
declin biologic) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020) plantate astfel
l ex, în spaţiul verde unde a avut Ioc defriarea, după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus
menţionată, respectiv 5 ex, în zone deĺicitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica ş adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĽ arL4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toalelare — 4 at

Defriş'are — 1 ex. ín declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV
Simona- ariana POPA

efSerncw Avize i Acordun
Exp. Danie VOINESCU

Intocmit: Exp. Vasilica PLEU

ua IUL 2019

Red: V.P.15 ex/08.072019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpJĺwww.mb.roÍinstitutiiirimariaiđirectjj/djrectja mediulavize arbori n consultareţavize arboń in consuhare.ihn, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12 11?L 2Ojg

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCURETI

SeMciul Planifjcare Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.BB, sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 9096/03.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1752460/04.07.20 19 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6650/05.07.2019, prin eare solicitaţi emiterea
avizului de specia)itate de defriare pentru 2ex. arbori uscaţi 90-100%, amp)asaţi în Parcul Satul
Francez, inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în
tabelul anexă, poziţia nr. 1 şi 2 cu fotograflile aferente anexate solicitărä, vă comunicăm
următoareLe:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47/2012 şi K.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avirzăm executarea lucrării de defrişare şi scoaterea rădăcinilor a unui ex. Betula pendula
(mesteacăn, situat la poziţia 2 din tabelul anexat solicitării) care face obiectul prezentei cereń.

-lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija
administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţülor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea de

evenimente cu urmări nedońte şi de a erea condiţiile necesare plantării de material dendrologic

tânăr.
Pentru refacerea fondului vegeta], conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea

arborelui avizat pentru defriare, administratorul Iegal are obligaţia plantării a t cx. arbore

tânär cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în Parcul Sat Francez, de unde a avut loc defriarea. în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2019, primăvara aiiului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în teren a

plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4, Iit, e din acelaşi act

normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru deńişare, prin publicarea acestor

informaţii ĺie pe pagina oficială de intemet a administratowlui legal al spaţiilor verzi,
- fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice

şi de decizia fiecărei instituţii;
-informarea cetăţenilor, în timp util1 despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea

datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de

t4TI

Nr. 1752460/6650/
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acţiune i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oflcială de intemet a
primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice i de decizia fiecărei instituţii.

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 administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi
sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, precum i art. 3. din H.C.G.M.B
nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea şÍ întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, acolo unde se impune.

Menţionăm că avizul de specialitate pentru defriarea nucilor se eliberează de către Direcţia
pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti cu sediul în os Olteniţei nr 35-37, Clădirea ANIF,
parter, camera 10, sector 4.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare — lex.arbore uscat 90%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Danielä VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLESU

OgiUj. 2fl19

Red PV, 4 ex. — 08072019 prezentul aviz a fost poslal pe sile-ul PMB
jjp!nv%ymbro/instJIutil/pdmadaĺdireçtii!directa mediuiavize arbori in consultareĺavize arbori in consullaie.php, pe data de

Bd. Regína Etsabeta nr 47. d poştal 050013, sector 5, Bucureş. Romănia l ..&ť%. I çb. I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Str. (

CĂ TRĘ
Doamna

nr. sector 1, Bucureşti

Nr. 1733833/ 3842 16, IUŁ. 7019

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia PMB cu nr. 1733833/07.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3842/08.05.2019, prin care semnalaţi existenţa unor arbori situaţi
‚pe un teren vecin, respectiv Ia nr 91 din str. Octav Cocărăscu, sector 1, arbori care
prezintă pericol pentru integritatea imobiiuiui dvs. din str. Octav Cocărăscu nr. 89A', vă
comunicăm următoarele:

- Direcţia de Mediu a făcut demersuri pentru identificarea proprietarului
/administratorului terenuiui pe care se află arborii Ia care faceţi referire;

- după identificarea proprietarului/administratorului terenului, acesta va fl inştiinţat,
pentru Iuarea măsurilor privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi
desprinderile de ramuri din coronamentele arborilor situaţi pe proprietate sau chiar
dezrădăcinarea şi prăbuşirea acestora, ca urmare a gradului de periculozitate sau a stării
fitosanitare precare, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 (actualizată) privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţiior;

- în Iipsa proprietarului sau a neimplicării saie, dumneavoastră în calitate de
proprietar ai imobilului/terenului din str. Octav Cocărăscu nr. 89A, după cum reiese din
solicitare, pentru evitarea prăbuşirii de ramuri în curte i/sau peste clădire, conform
Codului Civil, art. 613-614, puteţi reduce ramurile/şarpantele dezvoitate pe proprietatea
dvs. astfel încăt să poată fi îndepărtat pericolul producerii de accidente pentru următoarele
exemplare de arbori situate în vecinătatea imobiiuiui dvs.

- 4 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) O 30-40m, h 12m
Ca urmare a ceior constatate, avizăm:
Reducerea ramurilor/şarpantelor dezvoltate pe proprietatea dvs. Ia exemplarele de

arbori sus menţionate, astfel încăt să poată fi îndepărtat pericolui producerii de accidente.
Intervenţiile se vor face asfei încât să nu fie afectat echiflbrui biologic aI arborilor.

Lucrările de intervenţie (toaletare avizate), se vor executa conform art.6 pct. 6 din
Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anuiui),

Bd. Recina EEsabeta nr 47. cod poştal 050013, seuor5, Bucureşb, Romănia IeiI



evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare :4 ex.

DiRECTOR EXECUTIV
Sirnppą-M riana POPA

.ŞefSeiviciu Avize şi Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

A
Întocmit: Exp. VasiIica

12. IUL. 2019

Red: V.P./4 ex/O907.2019
prezentul aviz a fDst postat pe site-uI PMB
http://w.mbroĺinstitutíí/prímari&directiYdirectia mediuíavize artoň in consuąarelavize arbori in consuarephp, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

16.ÍUL 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Polŕgraňei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna b

e-mail:

Referitor la adresa dvs., nr.1787/24.05.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1741398/29.05.2019 şi )a Direcţia de Mediu cu nr. 5120/30.05.2019, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea doamnei ź în vederea eliberării avizului de defńşare pentru
un arbore situat în str. Londra nr. 33, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de
10.07.2019, a ťost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate eu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi adminisharea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiflcăńle şi completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare $ scoaterea rădăeinilor şi obHgativitatea menţinerii alvcolci:
Aliniament stradal str. Londra, în dreptul imobihslui nr. 33xs1r. Belgrad:

- 1 ex. Tilia sp. (tei ) O SOcm. h 12m — în declin bilogic avansat, prezintă seorbură profundă
la colet, atac de boli şi dăunătoń. cilindrul central este afectat, existând pericolul prăbuşińi la
condiţii meteo nefavorabile $ nu numai şi producerii de accidente sau pagube matedale.

- 1 ex. Tilia sp. (tei ) O 6Ocm, h lOm — în declin bilogic, avansat, colet putred, lipsă
cilinsdru central, prezintă atac de boli şi dăunători, cilindrul central, înclinat spre imobilul nr. 33,
existând pericolul prăbuşińi la condiţii meteo nefavorabile şi nu numai şi produceńi de accidente
sau pagube materiale.

LucrăriLe de deířiare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector
1, nr, de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producedi de evenimente cu urmări
nedorite. evacuâridu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur $ a reţe]elor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arbońlor în declin biologic
avansat avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea
de 1 m de la bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie
(raport de 6 :1) în perioada optimă. toamna anului 2019. astfel: 2 ex. în alveolele rămase libere
după atragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, în vederea completăńi aliniamentuíui stradal
şi 10 ex, în zone defîcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La §nalizarea lucrărilor de plantare conĽ art.9 alin.5 din Anexa ĺ la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńticărń în

I,aiI
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teren a plant&ńlor în compensare, dată Ia care ne veţi cornunica şi i adresele unde s-au

plantat cele lOex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit de

avizul Ministerului Cultuńi, întrucât locaţia §gurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone

Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.
Defrişare —2 ex. in deciin biologic avansat

9jrector Executiv,
POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOJNESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEU

1 2. Wt. 2fllO

Red: V.P. /5 ex. — l 1 a72019 prezentut aviz o fost postat pe site-ut PMB

hUp:f%,v ombroĺinst'Lul,ijphmah&direçtiijdireclia mediuiavizę arbori in nsuIIarWavze aíbori n consullareDhp, pe data de
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I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1742109, 174914615249,61951 16.IUL 2019

Domnul
Str nr. sector 1, bucuresti

e-mail: -

-
-

n

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraüei nr4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr 8615/29O5.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1742109/31.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5249103.06.2019, prin care transmite

spre soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru un arbore

situat în curtea imobilului nr, 60 din str. Siret, sector 1, cu completarea înregistrată la

P.M.B cu nr. 1749146/25.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6195/26.06.2019, după

verificarea efectuată pe teren, în data de 10.07.2019, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care, în conformítate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţüor, cu modificărüe şi completările

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. 60, str. Siret

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=5Ocm h=12m- reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri1 Ia condiţii meteo nefavorabile i degajare cabluri electrice.

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

află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiüor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus

vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa

în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur

şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

lIflJĄfll9 cprt.rS flhin,msä Romănia I J J



prevederilor avizului şi a tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-sesancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex. arbore.

DIRECTO ECUTIV
Sinzwza

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela VO1NESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞUfu-

1ZIUL 7ű19

Red: VP/5ex/11. 07.2019
prezentul aiz a fcst pcstat pe site-ut PMB
http:/twwwpmbro/institutii/pńmaria/directii/directia mediuĺavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php pe data de

Bd. RegÉna Ehsabeta nr. 47, cai poştal 050013, sedor 5, Bucures. România ‚P.r I 1+)



c
rrný! PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraűei nr4, Sector 1, Bucure$i

Nr.1742155/52601 IuJUL LUL

Spre ştiintă:
Dom nu I
e-ma i l:

Referitor Ia adresa dvs., nr. 1130/28.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1742155/31.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5260/03.05.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului privind emiterea avizului de
specialitate pentru 2 arbori situaţi Iângă Iocul de parcare de reşedinţă din str. Aviaţiei nr.
17, bI 7D, sc. 2, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 10.07.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privínd reglementarea şi administrarea spaţiUor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţul verde, Iateral dreapta bioc 7D, sc. 2, str. Aviaţîei nr 1 7 Iângă parcare de reşedinţă

-2ex. Morus sp. (dud) O=6Ocm h=lOm- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

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

Bd. Reiina Elisabela nr 47, cod poş(aI 050013, sector 5, Bucureşti, România I/-'rJI



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

DIRECTQR EXECUTIV
Sim 2zMuąJ?ŕva POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expefl Vasilica PLEŞU

11WL 20&

Red: VP/5ex/I1. 072019
prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
ţpJ/wpmb.roĺinstitutiiíprimaria/directiiIdirectia mediuÍavize arbori in consultare/avize arbori in consuItare.hn, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 & WL. 2079

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligratîei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul --

Q e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., nr8320/2&05.2019, înregistrată Ia PM.B cu nr.

1742161/31.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5265/03.06.2019, prin care ne

transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emiterea avizului de

specialitate pentru un arbore uscat situat în faţa blocului din str. Triumfului nr. 71-73,

sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.07.2019, a fost inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi

întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:

Q Aĺiniament stradal str. TdumfuluĄ în dreptul imobflului nr. 71-73:

- 1 ex.Prunus avium( cires ) 2Ocm, h lOm — uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a

reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat

avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1

ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa twnchiului de 20-28cm, măsurată

la înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei ?n

funcţie de specie (raport de 1:1) în perioada optimă, toamna anului 2019, în alvecla

rămasă liberă după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, în vederea

completărü aliniamentului stradal.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

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

g
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vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrîşare—1 ex. uscat 100%

na POPA

11IUL. 2019

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Exped Vasilica

Red -. V.P.. /5 ex. — 1107.2019 prezentui aviz a fost postat pe site-uf PMB
hţlp:flvN6'ł.pmb ronstiţutiUuńmariaidirectii/directia mediyţavize arbori in nsuIţareiavize arbcd ‚n nsuItare.ohp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMÍN1S TRA Ţ1A DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafŕei nr4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Poliţia Locală Sector 1

O Direcţia Ordine şi Linişte Publică
Serviciul 2 Ordine şi Linişte Publică
e-mail: -

Referitor Ia adresa dvs., nr.8372/28.05.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1742160/31.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5264/03.06.2019, prin care ne

transmiteţi spre soluţionare adresa Poĺíţiei Locale Sector 1-Direcţia Ordine şi Linişte

Publică-Serviciul 2 Ordine şi Linişte Publică 20.05.2019, în vederea eliberării

avizului de defrişare pentru un arbore situat în str. Macului nr. 1 „arbore ce pare a fi

putrezit", sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.07.2019, a fost

inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţüor, cu modificările i comp)etările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 1412011 privind

amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i

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

Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:

Aliniament stradal str MaculuĄ în dreptul imobiIuIui nr 1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei ) 60 cm, h12 m — în declin bilogic, prezintă scorbură

deschisă cu Iipsă cilindru central, atac de boli i dăunători, între coronamentul existent

ş arpanta care a fost eliminată, existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteo

nefavorabile şi nu numai şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrăńle de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53. pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a

reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în

declin biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de

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

-

__ _____
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corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă,
toamna anului 2019, astfeL lex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinflor
Ia adresa sus menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal şi 5 ex, în zone
deflcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La fînalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B. în
vederea veriflcărü În teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi
i adresele unde s-au plantat cele 5ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare —1 ex. ín decíin biologic

Director Executiv,
POPA

(! J

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

i

Întocmit
Expert VasiUca PLEUţ

111UL2!W

Red: VP.. 15 ex. — l 1072019 prezenlul aviz a fastpostat pe siźe-uJ PMD
htlp-flw,vw pmbrcíinsţituGUodmpriaidiredjiĺdireçtia mediWavize arbod in consultareíavize arboń in nsuItareoho, pe đaţa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

16.IUŁ 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari Străjeru Banu Manta bloc 24C
Str. G-ral Constantinide nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs., nr. 6187/05.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1744411/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5475/10.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari Străjeru Banu Manta bloc
24C, str. G-ral Constantinide nr. 1, privind emiterea avizului de specialitate pentru 1 arbore
situat iângă Iocurile de parcare de reşedinţă nr. 10 şi 11, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 10.07.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul iocaiităţilor, cu modificările şi completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde,Iângă pamare de reşedinţă, locurile nr. 1O şi 11, G-ral Constantinide nr. 1, bi.
24C

-lex. Robinia sp. (salcâm) e=3Ocm h=lOm, prezintă ramuri uscate- reducerea cu
1/2 din volumul coronamentului pentru refacerea acestuia şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe
care se află arborele, conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Faii
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţíe a tăieriior, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sirnon%SYrÎaMPOPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit
Expefl Vasilica PLEŞUf&ą

1ZJj)L 2019

Red: VP/5ex/11. 07.2019
prezentul aviz a fosL postat pe site-uI PMB
httpJNnw.pmb.ro/institutii/primariaĺdireçtiiÍdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1744907155881 1WŁ 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrnflei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Spre stünţă
Doumna
e-mail:

c

Referitor la adresa doainnei înregistrată la P.M.B cu
nr.1744907/1l.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5588/12.06.2019, prin care
solicită „ realizarea în regim de urgenţă a doborârii, defrişării şi extragerii rădăcinii
copacului de pe domeniul public ‚ de lângă intrarea principală din str. Londra nr.23,
întrucât afectează racordul de canalizare şi rădăcinile arborelui au înclinat gardul
imobilului, după verificarea efectuată pe teren, în data de 10.07.2019, s-a inventariat
următorul materi& dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Áliniamentul străzii Londra, în dreptul imobilului nr. 23

-lex. Tilia sp. (tei) O=6Oçm h=12m, nu prezintă urme vizibile de declin
biologic( scorburi la coleťtrunchi, atac de boli şi dăunători)- reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului cu aplicarea lucrăritor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producedi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării rarnurilor uscate şi flânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa
lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se rnăsuń de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Bd. Regína Elisabeta nr. 47, od poştal 050013, sedors, Bucure$U, Romáflia I I I I



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

Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii doamnei Parota Cristina Antoaneta
privind emiterea avizului de specialitate de de&işare este necesar ca doaima Parota
Cristina Antoaneta să prezinte Ia Direcţia de Mediu o adresă emisă de către Apa
Nova sau un operator autorizat din care să reiasă că sisternul radicular aI arborelui
situat în aliniamentul stradal, în dreptul imobilului nr.23 din str. Łondra afectează
reţeaua de canalizare a imobilului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare —] ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
Sinzona$uť nu POPA

Şef SeMcîu Avize şi Acordufl
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Vasilica PLEŞ14Ý—

ilIUL2ďí

Red: VPIbex/1l. 07.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httDuţwDmb.ro/institutiiĺDrimaha/directiiIdirectia mediu/avize arbori in consultareţavize arboń in consuItareoh pe đata de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746569/ 5781 16. IUL. 2Ui

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiintă:
Doamna
Str. . bI.l )‚ ap. ‚ Sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., nr. 8866/12.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1746569/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5781/18.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei privind emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat Iângă Iocul de parcare de reşedinţă nr.
41dm str. Băiculeşti nr. 13, bI B9, sector 1, după veriflcarea efectuată pe teren, în data de
10.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde, Iângă Iocul de parcare de reşedinţă nr 41, str Băiculeşti nr. 13, bLB9

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=6Ocm h=12m- reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri, Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

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

Bd. Rcgina EBsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşd, România



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

DIRECTOR EXECUTIV
Sinwna- na POPA

Şef Servicîu Avize şi Acordufl
Expert Daniela VOINESCU

Ń

!ntocmit,
Expert Vasilica PLEŞU

IZIUL ZO1ţ

Red: VPI5ex/l1. 07.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB -

httoJ/w.pmb.roJinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arboh in consultare/avize arboń in consultare.rhn pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IGJUL uI

CĂTRE,
ÁDMINISTRA ŢIÁ UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

ŞI UNITĂ77Ł OR SÁNITÁRE PUBLICE
(A UIPUSP)

B-dul Poligrajiei nr.4, Sector 1, Bucureti

o
Spre ştiinţă,
-Şcoala Gimnazială nr.192
Str. Munteniei nr.32, sector 1, Bucureti
-Doamna -

e-mail

____________________

Referitor Ia adresa ADPS1 nr.10331/01.07.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1751993/03.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6597/04.07.2019, prin care ne
transmite cererea doamnei — - 7a vederea eliberării avizului de
defřişare pentru un arbore uscat situat în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 192 din str.
Munteniei nr. 32, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.07.2019, a
fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modiücările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curtea ŞcolU Girnnaziale nr. 192, str. Munteniei nr. 32 x str Swăbună

- 1 ex. Tilia sp. (tei ) O SOcm, h 12m—uscat 100%
Lucrările de dekiare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija

proprietarului/administratorului legal aI terenului pe care se află arborele, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat
pentru de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex.

Nr. 1751993/6597!
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arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la
înăltimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei
în funcţie de specie (raport de 1 :1) în perioada optimă, toamna anului 2019, în curtea
co1ii Gimnaziale nr. 192, după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verWcării în teren a plantărilor în compensare. b caz contrar se
vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act norniativ.

Prezentul aviz are ternien de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —] ex.ziscat IOO%

Director Executiv,
Si naPOPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Ŕ

ĺntocmit
Expert Vasilica PLEU-»

)211/L 7Pv

Red: VP.. /6 ex. — 11.07.2019 pre2ent& aviz a fost pcstaż pe s/te-u PMB
httpJ/www,mbrojinstitutiVprimarŕa/directii/directia mediu/avize arbçrŕ in consultare/avize arbcri in consultare.php, pe data de

.tAOĄ
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-‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

16.10Ł 2BU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs., nr.1 1372/04.07.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1753671/09.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6798/10.07.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de defrişare pentru un arbore uscat situat pe terenul de joacă din Calea Griviţei nr. 228, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modifkăńle şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişarc şi scoaterea rădăcinilor:
Loc dejoacă-Calea Grivifei nr. 228:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm ) 050 cm, h12 m — uscat 100%
Lucrările de defriare avizate sc vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau detedorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin biologic
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore
tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1 m de
la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în hmcţie de specie (raport de
1:1) în perioada optimă, toamna anului 2019, în locul de joacă din Calea Gńviţei nr. 228.

La finalizarea lucrăńlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml P.M.B, în vederea verificării în

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

Prezcntul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —1 ex. uscat ]OO%

Director
Simo PA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESL- -

Întocmit
ExpertVasilica PLEU

Red: VP,. /4ex. — 11.012019 prezentuż aviz a ťastpostatpe site-ui FMB
httpJNnň,pmb.roIinstiţuţíUphmadafdirectWdirectia me&u/avize arbori n ccnsultareÍpvizę prbQri n Ççn$ultare.phD, pe data de

I4e I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. IUL 2019
CĂTRE,

ADMINISTRÁ ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrqjîei nr. 1 Secíor], Bucure.yti

Dornnzd -

e-mail - -

Referitor Ia adresa domnului înregistrată la P.M.B. 1749919/26.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6235127.06.2019. prin care solicită erniterea avizului de defrişare pentru
un arbore situat în spatele blocului A, din Calea Griviţei nr.200, sector 1, la verificarea efectuată pe
teren, in data de 10.07.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i I-1.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi scoaterca rădăcinilor:
Spaže bloc ;1, Calea Griviţei nr. 200, lângă irnobihd nr. 2, &r. Col Şĺefan Swika nr. 2

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 4Ocm, h lOm -uscat 100%
Lucrările de defńare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeíelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defdşare, conform FLC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obLigaţia plantăńi a I ex. arbore tânăr cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de La bază şi
inăLţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în fbncţie de specie (raport de 1 :1) în
perioada optimL toamta anului 2019, in zone deticitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare —J ex. ziscaz' J00%

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOJNE CU

intocmit
Exper[ Vasilica

ed: VR, /5 e — 12.07,2019 prezentul aviz a (ost sťat pe sĺte-uJ PMB
G 2D

hjtp:/Aw.pmb.rpIinstitutÉiIDrimari&direCtii/direCtia mędiulavize arboń in consultare/avize arboń in nsultareDhD, pe data de

ei

Nr. 1749919/6235!

Spre tUn(ă

Director
Sim
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2awL 2919

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PURLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligraüei nr 4, sector 1

Spre ştiinţă:
S.C. ELECTROMONTAJ S.A.
SUCURSALA ELECTROMONTAJ &A.
e-mail: electromontajsb gmaitcom

( str. Mircea Vuicănescu nr. 93, 95, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs. nr8490/28.05.2019, înregistrată Ia P.M.R cu nr
1742116/31.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5252/03.06.2019, prin care ne
transmiteţi adresa &C. ELECTROMONTAJ S.A.- SUCURSALA ELECTROMONTAJ S.A,
nr.11889/21.05.2019, de emitere a avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra unui
arbore uscat situat în str Mircea Vulcănescu nr. 93-95, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 10.07.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
compietăriie ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamentlplatbandă, str Mircea Vulcănescu, în dreptul imobilului nr 95:

- 1 ex. Ulmus sp (ulm) 8Ocm, h 12m -reducerea cu 1/3 a voiumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscuiui de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI
arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor uscate şi degajarea
acoperişuiui imobiiuiui.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniamenťplatbandă, str MÎrcea Vulcănescu, în dreptul imobilului nr. 93:

- 1 ex. Ulmus sp (ulm) O 90m, h 12m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegai

ai terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces ş reţelele
aeriene, astfel:
- toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arboreiui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrui biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare
ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Nr. 1742116/5252!
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-defrişarea se va efectua1 pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite

şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurüor şi a persoanelor in zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat

avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a lex.

arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m

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

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

rămas Iiber după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, în vederea completării

aliniamentului stradal.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

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

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
Defrişare— 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTW
Simona-Mariana POPA

jt
° Sef Serviciu Avize si Acorduri

Exp. Daniela VOINESCU

Ă
Întocmit: Exp. Vasilica PLEU

- 1')

Red: VP.,5exQ2 07-2019

prezenlul aviz a ĺast poslat pe site-u! PMB
hUo.Iwnninmbroflnstilutiilehmaşi&directiiídirectia mediuipvize arbori in consultar&avize aibod in nsuItreDhD pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O8.IUL 2019

CĂTRE
FEDER&ŢIÄ ROMÂNĂ DE TENIS

Str. Vasile Conta nr.16 ‚ Sector 2, Bucureti

(str. Stirbei Vodă nr. 133, sector 1)

Spre ştiinţă
D-Iui
email:

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1752131/04.07.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 6582/04.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru de&iarea vegetaţiei spontane situată pe terenul din str. tirbei Vodă nr. 133. sector 1, teren
aflat în folosinţa Federaţiei Române de Tenis, conform Extrasului de Carte Funciară nr.

„ vă comunicăm următoarele:
-urmare a veriflcărilor efectuate în teren, în data de 04.07.2019, s-a constatat că terenul din
str. Ştirbei Vodă nr. 133, sector 1 nu este împrejmuit iar vegetaţia spontană existentă pe
teren este dezvoltată excesiv i pe teren sunt prezente deeuri de natură diferită care
constituie un focar de infecţie.
-potdvit prevederilor HCGMB nr. 121/30.06.2010 privind unele măsuń de asigurarea
îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti modificată
i completată cu HCGMB nr. 189/28.06.2013 “Persoanele]izice ijuridice deţinătoare de
terenuri, au obligafia să asigure îngrădirea, salubrizarea şi igienizarea terenurUor afate
în proprietatea lor.
- ca urmare a celor menţionate mai siis, avizăm

- igienizarea terenu]ui din str. Ştirbei Vodă nr. 133, sector 1, lucrare care constă în
climinarea vcgetaţici răsärită spontan aparţinánd difcritelor specii ( acer, ulmus, ailanthus,
populus) cu diametrul 3-6cm.

Dacă după efectuarea acestor lucrări de igienizare şi îngrădirea terenului, dacă se
constată că sunt arboń aflaţi în declin biologic ( care prezintă scorbuń vizibile Ia colet sau pe
trunchi, atac de boli sau dăunătoń. dezrădăcinaţi) sau uscaţi, vă rugăm să desemnaţi o persoană
(nume/prenume/nr. de telefon la care să poată fÎ contactată) care să însoţească inspectorul Direcţiei
de Mediu la vizita în teren pentru inventarierea materialului dendrologic în declin biologic sau uscat
situat pe terenui din str. Stirbei Vodă nr. 133, sector 1.

Menţionăm că în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
apfobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti - Anexa 3
pentru obţinerea avizului de dezafectarea materialului dendrologic în vederea realizării unei

Nr.1752131/6582/
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construcţii este necesar să depuneţi la Registratura PMB cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr. 42,

următoarele acte:
• eerere tip
• certificat de urbanism cu planurile anexe vizate spre neschimbare plan topograňc scara

I :500/1 :2000;
• certificat de atestare flscală! extras de carte hrnciară. actualizat la zi (nu mai vechi de

30 de zile)
• acord emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti;

• planul topograflc scara 1 : 500, cu proiecţia construcţiei Ia sol pe care să fie marcaţi

arborii pentru care solicitaţi defriarea.
• plan de amenajare spaţiu verde aferent construcţiei conform prevederilor regulamentului

de urbanism/autorităţii de mediu
• aviz de urbanism la PUZ/ PUD;
• planurile PUZ/ PUD vizate spre neschimbare, dacă este cazul

• HCGMB/HCLS l pentru aprobare PUZ/ PUD, dacă este cazul;

• aviz Comisia Tehnică de Circulaţii-PMB cu planurile anexă vizale spre neschimbare;

• aviz Bńgada de Poliţie Rutieră cu planurile anexă vizate spre neschimbare;

• memoriu telmic.
• aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale

In baza prezentei nu se pot executa lucrări de toaletare/defrisare arbori cu diametrul

trunchiurilor mai mare de 7cm.
Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.
fgienizare —eliminare vegetaţie spontanä cu diametrul 3-ócm.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ctPI ef Serviciu Avize i Acorduri,
ĺt / DanielaVO ESCU

Întocmit /
Expert Vasilica PLEU tČt

Red: Vľ' 5 CX.ĺ0507..20J9 prczenlul QViz a fost pnsĺat pe site-ul PMB
hnp:hwww.prnbro/insiittgjjĺinmaría/directii/djreçiia mediWavize arbori in eonsuftajv/avi,e arbori n çonsuttare.php pe daIa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.17271l2, 1744050/ 3001, 5422! Žww

CĂTRĘ
ROMAERO S.A.

B-dul Ficusului nr. 44, Sector 1, Bucuresti
ornceromaero.com

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1727112/11.04.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3001/12.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în incinta ROMAERO din B-dul Ficusului nr. 44, sector 1,
cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr.1744050/06.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.5422/07.06.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data 05.06.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
!ncintă ROMAERO, B-dul Ficusului nr. 44

-103 ex. arbori aparţinând speciilor Populus (plop), Salix (salcie), Prunus
(corcodu, cires, visin, prun) Picea (brad)), Acer (arţar), Ailanthus ( fals oţetar), Juglans
(nuc), Fraxinu s(frasin), Tilia (tei), Malus(măr), Morus (dud), Ulmus (ulm), Thuja(tuia), O
20- 8Ocm, h 10-14 m

• reducerea cu 1-1,5m a Iungimfl ramurilor pendule orientate spre clădiri, anexe, alei
pietonale, Ia arborii cu volume mari ale coronamentelor situaţi în aliniamentele
adiacente aleilor pietonale şi a celor situaţi în imediata vecinătate a clădirilor aI
căror coronamente afectează faţadele/acoperişurile acestora

n • eliminarea ramurilor uscate/frânte ş reducerea cu 1/4, respectiv 1/3 (după caz1
funcţie de gradul de înclinare/periculozitate) din înălţimea/volumul coronamentelor
pentru arborü care prezintă coronamente de mari dimensiuni pentru cei
înclinaţi, în vederea diminuării masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii,
producerfl de evenimente cu urmări nedorite în timpul fenomenelor meteorologice
nefavorabile (vânt, furtuni, zăpezi);

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Incintă ROMAERO, B-dul Ficusului nr. 44, Ia intrarea Poarta 2, stânga acces

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 15m, h 6m, uscat 100%
Incintă ROMAERO, B-dul Ficusului nr. 44, Ia intrarea Poarta 2, dreapta acces

- 1 ex. Salix sp (salcie) O 6Ocm, h lOm, în declin biologic, prezintă atac de boli i
dăunători i arpante uscate

- lex. Ulmus sp (ulm) O lOcm, h 6m, uscat 100%
lncintă ROMAERO, B-dul Ficusului nr 44, Iateral dreapta clădire 37/3

- 2ex. Ulmus sp (ulm) O 40-GOcm, h 12m, uscate 100%
íncintă ROMAERO, B-dul Ficusului nr. 44, Iateral hangar 2

Bd. Reiina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013. sedor 5, Bucureş. România i,aiii



- 1 ex. TiIa sp. (tei) O 60m, h lOcm, în declin biologic, prezintă scorbură pe trunchi,
Iipsă cilindru central i trunchi fisurat

- 5 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O l5cm, 1, 4m, uscaţi 100%
Incintă ROMAERO, B-dul Ficusului nr. 44, Obiectiv 11-Secţia Acoperire Suprafeţe i
Vopsitorie

- 1 ex. Morus sp. (dud) ® 80m, h l2cm, în declin biologic, prezintă scorbură
profundă Ia colet, Iipsă cilindru central.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborfl, cu personal calificaUspecializat, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces
reţelele aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare
ce se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite
şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi spre
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 27ex. arbori cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată ia 1 m de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (rapor[ de 6 :1
pentru arborfl aflaţi în declin biologic i 1 : 1 pentru arborfl uscaţi) în perioada optimă,
primăvara anului 2020, în B-dul Ficusului nr. 44, potrivit Angajamentului de Plantare nr.
3001, 5422/N25.06.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare— 103 ex.
Defrişare — l2ex, din care 3 ex. în declin biologic i 9 ex. uscate 100%

efSewiciu Avize .şi Acorduri
Exp. Daniela VO NESCU

JÍJ ţü !ntocmit: Exp. asilica PLEŞUłrL_\

Red P V,Vexflg07 2019
prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
hţtoj/,łvpmbronstitutiijorimpńpţdiręijdiręctip mediWavize arbori in consultar&avize arbori in consultare.oho, pe da

‚)c%JI

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ü5.AU29j9 CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul de Planificare, Proiectare i Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
-ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr, 4 Sector 1, Bucure,şti

-S.I.EP.C.O.F.A.R. S.A
B-dul Preciziei nr 20, sector 6, Bucureti
Spre .tünţă domnul
e-mafl:

Referitor la adresa ADPS1 nr. 8510/04.06.2019, mnregistrată la P.M.B cu nr.
1743842/06.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5433/07.06.2019, prin care ne transmite adresa
Administraţiei Străzilor nr. 11734/09.05.2019, privind solicitarea Farmaciei Dona, de emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în B-dul Gheorghe Magheru nr.
32-36, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 10.07.2019, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor şi
I-l.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti. avizăm:
Toaletare:
Aliniament B-dul Gheorge Magheru nr. 32-36, în dreptul Farmaciei Dona

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20-3Ocm, h 7-lOm - reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor,
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile, eliminare
ramuri uscate şi degajare faţadă imobil.

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

Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

Nr. 1743842/5433!
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respectarea prevederilor avizu]ui şi a telmologiei de execuţie a tăieri]or, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de va]abi]ilate 2 ani de la data emiterii.
Touletare — 2ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

fl ďW1;
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4'

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU
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Expert Vasilica PLEU.Ł_C
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

05 ÁUG. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.11371/04.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1753641/09.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6859/11.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de defr$are pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Iocul de
joacă din B-dul Alexandru Ioan Cuza sector 1, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor si obligativitatea menţinerii alveolei:
Loc de joacă- B-dul Alexandru Ioan Cuza

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h Bm — în declin biologic, prezintă scorbură Ia
colet i pe trunchi, cu Iipsă cilindru central ‚ atac de boli şl dăunători, existând pericolul
prăbusirii Ia condiUi meteorologice nefavorabile si producerii de accidente sau pagube
materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în
declin biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-
28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în
perioada optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel :1 ex. în alveola
rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex. în
zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La f,nalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. in
vederea verifĺcării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Nr.1753641/68591
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic avansat

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

(( %‘% y
\‘o- i

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

06. ÁU& 2019Nr. 1742150/52581

Referitor la adresa dvs. nr. 8664/28.05.2019, înrcgistrată la P.M.B cu nr.
1742150/31.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5258/03.06.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de defńşare pentru 2 arbori uscaţi situaţi în aliniamentul din str. Polonă nr. 2 respectiv nr.
4, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.07.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările u]terioare.
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor
de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul MunicipiuLui Bucureşti. avizăm:
Defrişare şi scoaterca rădăcinilar:
Aliniwnent!pla(bandă s!r. Poĺonă nr. 2:

- 1 ex.Aesculus hippocastanum( castan )O4Ocm, h 8m — uscat 100%
Ažinkzinentĺpžatbandă str. Polonă nr. 2

- 1 ex.Aesculus hippocastanum( castan )@ 4Ocm, h IOm — uscat l00%
Lucrăń]e de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producedi de evenimente cu urmări nedorite.
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuń de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defřişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în
perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în spaţiul rămas liber după
extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal.

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

Prezenml aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii ş este valabil însoţit de
avizul emis de Ministerul Culturü, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor
Istońce, cu completăńle şi modificările ulterioare, pentru arbońi situaţi în zonele protejate.

Defrişare —2ex. złscaIe J OO%

DireqJ*é*4iv,
Sim a-Ma*Q» POPA

Red: V.P. /4ex. — 01. 08. z a fost postat pe site-uI PM8
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1744414/54761 06.4(16 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligratîei nr4 Sector 1, Bucure$1

Spre ştiinţă,
Poliţia iocaiă Sector 1
Direcţia ordine i Lini$e Publică
Serviciul 2 Ordine i Linite Publică
Str. Prometeu nr 26, bI. 14G, sectorl, Bucuresti

Referitor ia adresa dvs. nr. 9257/05.06.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1744414/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5476/10.06.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare adresa nr. 9146/03.06.2019, a Poliţiei Locale Sector 1-
Direcţia Ordine i Linite Publică- Serviciul 2 Ordine i Linite Publică, de emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatele bi.3 din str. Hrisovului nr. 3,
sector 1, ia verificarea efectuată pe teren, în data de 31.07.2019, a fost inventariat
următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui localităţilor, cu modificările i
completăriie ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
SpaţŕuI verde spaie bloc 2, str. Hńsovului nr 1:

- 1 ex. Fraxinus sp.( frasin )® 4Ocm, h 16m — arboreie a fost afectat Ia condiţiiie
meteo nefavorabiie din ultima perioadă, în prezent trunchiul arborelui este debilitat, cu
cilindru central afectat, existând pericoiui prăbuirii i producerii de pagube materiale sau
accidente Ia condiţii meteo nefavorabile ş nu numai.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediuiui, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore
tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea
de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (rapod de 1 :1) în perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în
spaţiul verde aI blocului, după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, po$tal O513, sedor5, BucureşU, Românía



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 aIin5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simon da POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU 4'ľ.

Oiw ?om

Red: VP.. /5 ex. — 01 ÜB 2019 prezeniulavîz a fastpostatpe s'ie-uÍPMB
htlp:/Mvw pmb rçTin$ţitutI/cnmariaIdrectiĹ'direęţia mediufavize arbori in çonsultprelavize prbcn n consultare.php pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1750268, 1752639/6385, 67201 06.AuE 2W9

Spre ştiinţă
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dui Poíigrafîei nr.4 Sector 1, Bucureti

Doamna
Str. -

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 10495/25.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1750268/27.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6385/28.06.2019 prin care ne transmite
solicitrea doamnei ‚ Ia adresă doamnei F
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1752639/05.07.2019 i Ia DM cu nr.672W08.07.2U1, prin care
solicită aviz de speciaLitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 56 din str.
Transilvaniei, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 17.05.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.56, str. Transilvaniei

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 60m, h 12m — eliminarea sarpantei încastrată in gard i

care afectează imobilul ş reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia

condiţii meteo nefavorabile i degajare cabluri electrice.
Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

Prl Ppąiinn rIiqs,wIn nr 41 ęyvl mçtnl AA(11 çpdnr 5 Rnnirnsti RrMnânia Lte.. r

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, Bucuresti

ap. sector 1, Bucureti



OZAUS 2019

Intocmit -

Exper[ Vasilica PLEŞUĄLt—..

Red: V.P:. /6ex. — 30.07.2019 pmzentul aviz a fost pcstat pe săte-ui PMB
http:iJ.Dmb.ro/institutiLiprimariajdirectijJJjrecţia mediu/avize arboh in consultare/avize arbori in consultarephp, pe data de

pentru a nu fi afectat
şi frânte).
este răspunzător de

persoanelor în zona
execuţie a tăierilor, în
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna),
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului
supravegherea execuţiei IucrărUor, siguranţa bunurilor şi a
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa
304/2009.

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

Director Executiv.

flĄ D...,, Eflkł 47 1 wt&flĘ11 .+„Ç



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O&AU&2019 CĂTRE,
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIQNALE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ BUCUREŞTI
Str. tirbei Vodă nr. 35, sector 1, Bucureti

e-mail: i

Referitor la adresa dvs. nr. 1953/03.07.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1752133/04.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6649/05.07.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru 2 arbori situaţi în curtea imobilului nr, 35 din str. Ştirbei Vodă, sector
1, după verificarea efectuată pe teren, in data de 31.07.20 l 9, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
avizăm;
Toaletare:
Curte Universitatea Naţională de Muzică — str. Ştirbei Vodă nr. 35( latura cu str. Poiana Narciselor)

-1 ex. Morus sp.(dud) O 6Ocm, h 12m, prezintă coronament de mari dimensiuni care
afectează faţadal acoperiuI imobilului -reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminare ramuńlor uscate în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente la condiţii meteo nefavorabile i degajare faţadălacoperiş imobil.

-1 ex. Prunus avium (cire) O 6Ocm, h 12m -reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminare ramurilor uscate în vederea evitării
produceńi de pagube materiale sau accidente la condiţii meteo nefavorabile şi degajare
faţadăJacoperi imobil.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavăra-toamna) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului/ administratorului legal al
terenului pe care se află arborü, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteňorării construcţülor din jur, a reţelelor
aeriene.

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

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

Director
Simona,Maria4h,'$WA Tntocmit

- Expert VasiIica PLEŞU

Red - V.P.. /5ex. prezer$Ií aviz a ťost postat pe site uI PMB 0'
httD:Hwww.pmb.ro/itRWprimairăctii/directia mediu/avize artori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe <4,,

I &II

Nr.1752133/ 6649!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06.ĂuE 2019 -

CATRE,
Doamna

Str. nr. ‚ sector 1, Bucuresti
Spre ştiinţă
Dom nu I
Str.] nr ‚ bI. sc. ‚ ap. sector ‚ Bucureti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1753038/08.07.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 6761/09.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore
situat în curtea imobilului nr, 13 din str. Carol Kiiappe, sector 1, după verificarea efectuată pe teren,
în data de 31.07.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor i FI.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de prolecţie
a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare
Curte imobil nr. 13. str. Carol Knappe

-1 ex. Qucrcus robur (stejar) Q 200cm, h Ióm, prezintă coronament de mari dimensiuni care
afectează imobilul de la nr, 13 cât i imobilul vecin -reducerea cu 1/3 din volumul coronamenwlui
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi ehminare ramuńlor uscate în vederea evitării
produceńi de pagube materiale sau accidente la condiţii meteo nefavorabile, degajare acoperi
imobil nr, 13 şi acoperiş imobil vecin.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa şi cu acordul domnului - în
calitate de coproprietar al imobi]ului, conform Certificatului de Moştenitor nr.
conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(pńmavăra-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi
ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
proprictamlui legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor
din jur, a reţelelor aeriene.

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

Prczenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare — 1 ex.

DirectojEÍ$Jv,
Simoj*laş$fl OPA

kk* Ş/J Intocmit
\t' 4ý Expert Vasilica PLEJ

Red: V.P:. /5ex. —‘U ŕ*SPŕezentui avíz a fost postat pe site-uÍ PMB ĂŮ
http:flwwwpmb.rolinštiťűfWnńmaria/directiUdirectia mediu/avíze arbori in consultarelavize arbori in consuItare.ph, pe

IaqL I

Nr. 1753038/6761/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1754895/6982/

Spre ştiintă.
Domnul
e-mail: -

— MUU. ĹUW

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraňei nr 4 Sector 1, Bucure.şti

Referitor la adresa dvs.. nr. 9233/10.07.2019. înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1754895/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6982/15.07.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emitere a avizului de de&iare pentru un arbore situat in str.
Iani Buzoiani nr. 1, bl.16A, Ia veńŕicarea efectuată pe teren, în data de 31.07.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alvcolelor
stradale din cadrul plantaţülor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pńvind Normełe de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare si scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea mcnţinerii alveolei:
Aünian,ent stradal str. Iani Buzoiani, în dreptul blocului 16A:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h 8m — uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte,
cvacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defřişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore cu balot de
pământ cu circumfeńnţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrutui în funcţie
dc specie (raport de 1:1) în perioada optimă ( toamna anului 2019, pńmävara anului 2020) în
alveola rămasă liberă după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată.

La fînalizarea lucrărilor de plantare conť. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării in
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişure — J ex. uscat JOO%

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU «.

— 0106.2019 prezentul avÎz a fost postat pe siteu( PMB 02406
htto:tNňw,.pmb.roľinstitutwpdmahaldiręctii/dłrectta mediulavize arboh in çonsultare/avize arbori in cOflSUltarę.DhD, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O5.Mi. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă.
Domnul
Str. . sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr.9178/16.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1755950/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7135/18.07.2019, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea donmului de emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore uscat situat în aliniamentul din str. Pictor Aurel Băeu nr. 57, sector 1, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 31.07.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările i completăńle ulteńoare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniamentĺplatbandă sţr. Pictor Aurel Băeu, în dreptul imobilului nr.57

- 1 ex.Aesculus hippocastanum( castan )O SOcm, h 6m — uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
deňişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot
de pământ cu circumferinţa tmnchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi

O înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în
perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în alveola rămasă liberă după
extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal.

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

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU ft.Ůt

pedatade 12 Á_LJ %7(

I,aiI

Nr 1755950/71351

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare —J ex, uscat I OO%

Red:VP./5
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti
Spre ştiinţă,
Asociaţia đe Proprietari B-dul Laminorului 130
In atenţia domnului administrator
e-mail:

Referitor la adresa dvs.. nr.10050/15.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1755846/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7137/18.07.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea Asociaţiei de Proprietari din B-duI Laminorului nr. 1308, de emitere a avizului de
de&iare pentru un arbore situat în aliniamentul din B-dul Laminorului nr. 1 30B. sector 1, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 3 I .07.2019, a fost inventańat următorul material
dendrologic pentru cure, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi completările ulteńoare,
H.C.G.M.B nr.1 14/201 I privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişarc i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alvcolei:
Aliniament stradal B-dul Laminorului nr. 130B:

- I ex. Aesculus hippocastanum sp. (castan) O 3Ocm, h IOm uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmăń nedorite,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căilc de acces, Iuându-se mäsuri de prevenire a
accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aedenc.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării a I ex. arbore cu balot de
pämânt cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrutui în funcţie
de specie (raport de I :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019, primăvara anului 2020) în
alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
normativ.

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 airi de Ia data emiteńi.
Defrişure —] ex. usca! ]OO%

Direcţytxeut
Simńa-M$i4nÉ2QPA

({ Ď.f Întocmit$ť5J Ş Expert Vasilica PLEŞU
Red: V.P,/5 eN55flO62O19qt$11tüI aWz a fost postat pe site-uf PMB -

mediuţav'ze prboh in çonşultar&avIze arböi ifl flSuItarĘDhD, pe data de o
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ü& AU& 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9424/11.06.2019, înregistrată ia P.M.B cu

C nr. 1746549/14.06.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5787/18.06.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizuiui de defriare pentru 3 arbori uscaţi situaţi în
aliniamentul din str. Subcetate nr.52, sector 1, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.08.2019, a fost inventariat următorui material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie i
completările ulterioare, H.C.G. M.B nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveoleior stradaie din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiuluí Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
AIiniament /platbandă, str Subcetate, ?n dreptul imobiĺului nr 52

-2ex. Ailanthus altissima(fals oţetar) e 30-4Ocm, h lOm —uscate 100%
-lex. Robinia sp.( salcâm) 3Ocm, h 12m —uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1,

nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboriior
uscaţi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa
trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de
1:1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă (toamna anuiui 2019 — primăvara
anuLui 2020), în spaţiile rămase libere după extragerea rădăcinilor Ia adresa
sus menţionată în vederea completării aliniamentului stradai.

Nr. 1746549 157871
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ait9 alin.5 dín Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul RM.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. In
caz contrar se vor apUca sancţiuní conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 3 ex. uscate 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

06. AU& Z

Red P v i3 ei — 06 0&2019 pmzeníui awz a fosI posiaípe sJt&nJPMB
hflpUwwą pmb ro9nşţituţiiIpńmpńdirectiiţdirectia mediuĺavize arboń in canşultare/avizp arbon in consultare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

o 9. UG. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 1

B-dul Poligrafîei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna -

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10584/28.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1751885/03.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6610/04.07.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei de emiterea avizului de defriare pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în Iocul de joacă din Piaţa Amzei, sector 1, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Loc de joacă copii-Piaţa Amzei( Iângă str Intrarea Biserica AIbă)

-1 ex. Populus sp.(pop) e 9Ocm, h 20m — uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat
avizat pentru defrişare, conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex.
arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru arborfl uscaţi, în perioada optimă (toamna anului
2019 — primăvara anului 2020), în Iocul de joacă de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Nr. 1751885/66101
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De asemenea, Ia data efectuării verificărilor s-a constatat faptul că arborii situaţi în
Iocul de joacă din Píaţa Amzei prezintă ramuri uscate/frânte în coronamente, astfel, vă
solicităm să puneţi în apflcare în regim de urgenţă prevederile adresei Direcţiei de Mediu
nr. 3472/24.04.2019 i să eliminaţi ramurile uscate/frânte prezente în coronamentele
arborilor, pentru îndepărtarea posibilului pericol generat de ruperea i prăbuirea
acestoara.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil
însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru arborfl situaţi în
zonele protejate.

Defrişare— 1 ex.uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Expert Vasilica FLEŞU

Red: P. V. /5 ex. — 06082019 pmzentu( aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://wwwomb.ro/institutii/primariaidirectii/directia mediu/avize arbDri in consultareĺavize arbori in consultareQhp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O 9. PJJG. ÎÜ\9

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4, Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 11557/08.07.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1753934/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6856/11.07.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în str. Polonă nr. 92, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, s-a inventariat următorut material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ułtedoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamentul străzii Polonă, în dreptul blocului J 7A +B, str Polonă nr 92. sc. 2

-lex. Populus sp. (plop) O 120cm h14m- prezintă coronament de mari dimensiuni,
ramuri &ânte/uscate în coronament, la inseĄia şarpantei care s-a rupt şi pe trunchi prezintă scorbură
fără a putea vizualiza cât din cilindml central este afectat - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor frânte/uscate, în
vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń,
la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, conform art6 pct. 6, Ancxa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(pdmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi &ânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aedene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitedi.
Toaleíare —1 ex. orbore.

DIREC
R CUTIVs z c

Sirnon ďYvIrniîaBaP.. A

Întocmit,
Expert Vasilica PLEŞUęt

Rod: VP/4exIOG.O8.2019
prezentul aviz a fcst pcsta! pa site-uI PMB 4O
httD:Í/mbro/ÍnstitutiUrimaria/directii/directia mediuIavize arboh n consuhare/avize arbori in consultare.nhn pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1753930/ 6858! & AU 2019

CĂ TRĘ
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11555/08.07.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1753930/10.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6858/11.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în
aliniamentul din str. Polonă nr. 90, sector 1, ia verificarea efectuată pe teren, în data de
05.08.2019, a fost inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea aiveoieior stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament ş
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii Polonă nr. 92, în dreptul blocului 1 7A+B, sc. 3

-1 ex.Fraxinus sp.(frasin) O BOcm, h 12m —în declin biologic avansat, prezintă
scorbură Ia colet şi pe trunchi, atac de boli şi dăunători, cilindrul centrai afectat, înclinat,
existând pericolul prăbuşirii şi producerii de pagube materiale sau accidente Ia condiţii
meteo nefavorabile şi nu numai.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplaruiui corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (rapor[ de 6 :1 pentru arborii în declin biologic) în
perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anuiui 2020), astfel:1 ex. în alveola
rămasă iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în vederea
completărfl aflniamentului stradal conform prevederiior H.C.G.M.B nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUior de aliniament şi 5 ex.
în spaţiile deflcitare în vegetaţie de pe raza sectorului.

La finalizarea Iucrăriior de piantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, dată ia care ne veţi comunica şi adresele

B. Regina Disabeta nr 47, poştal 050013, sedor5, Bucure, România l



unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. arŁ4
din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl şi este valabil
însoţit de avizul emis de Ministerul Culturfl şi Identităţii Naţionale, pentru arborfl situaţi în
zonele protejate.

Defrişare — 1 exîn declin biologic avansat

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

4//

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞUL

06. AUE ZQ

Red V /5 ex. — 05.082019 prezentul aviz a fastpostatpe s,te-uI PMB
hţlp:iNewwpmbjo/institutijipnmarjaJdjrectjj/djrectja mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consuttare.pho, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U 9. ĄU5• ZOIY

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dui Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnull -

Str. nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9463/10.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1754856/12.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6984/15.07.2019, prin care ne

transmiteţi solicitarea domnului - prin avocat L de
emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în
aliniamentul din str. Elena Clucereasa nr.1 1, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 05.08.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificărUe i completăhle ulterioare, H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniament/platbandă, str. Eĺena Clucereasa, în dreptul imobflului nr 1 x str Islaz

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 3Ocm, h 6m —în declin biologic avansat1 prezintă scorbură
Ia colet şi pe trunchi, atac de boli şi dăunători, ciiindrui central afectat, înclinat, existând
pericolul prăbuşirh şi producerii de pagube materiale sau accidente Ia condiţii meteo
nefavorabile şi nu numai.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului, în compensarea arborelui în
declin biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de
20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului
corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie (rapod de 6 :1 pentru arborü în declin
biologic) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), astfel:1 ex.
în platbandă, în Iocul rămas Iiber după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată

IeiiI

Nr. 1754856169841
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în vederea completării aliniamentului stradal şi 5 ex. în spaţflle defĺcitare în vegetaţie
de pe raza sectorului.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Frezentul aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. în declin bioĺogic avansat

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

tD •‚

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUÍ L-iżV

Red: R V /5 ex. — 06.08.2019 prezentui aWz a fost postat pe site-uJ PMB
hilo:Uv*.pmb.rpíin$ţiţutii/pdmpri&directii/direclfa mediulavize arbcri in consuitare/pvize prbçn in çcnsultare.php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1758368/7427!
09. ‚U6. ?O

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul 4

O Referitor Ia adresa dvs. nr. 12039/22.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1758369/25.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7427/26.07.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului de emiterea avizuiui de defriare pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul din str. Paris nr. 37-39, sector 1,
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţhior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i compIetările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aíiniamentul străzii Paris, în dreptul imobfle!or nr, 37 şi 39

-1 ex. Tilia sp,tei) O 8Ocm, h 12m —în declin biologic avansat, prezintă scorbură Ia
colet şi pe trunchi, atac de boIi şi dăunători, cilindrul central afectat, înclinat, existănd
pericolul prăbuşirii şi producerii de pagube materiaie sau accidente Ia condiţii meteo
nefavorabile şi nu numai.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiIe de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţeleior aeriene.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului, în compensarea arborelui în
declin biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de
20-28cm, măsurată ia înăIţimea de lm de Ia bază şi înăiţimea exemplarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru arborü în declin
biołogic) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), astfel:1 ex.
în alveola rămasă iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în
vederea completării aiiniamentului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B

‚4'
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nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor
de aliniament şi 5 ex. în spaţüle defĺcitare în vegetaţie de pe raza sectorului.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veriťicării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü şi esie valabil
însoţit de avizul emis de Miuisterul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defrişare — 1 ex. în declin biologic avansat

Director Executiv,
Sim ariana POPA

%JCURçç.

Tntocmit
Expert Vasilica PLEU'W-Lk

O6Ą67,

Red P. V. /5 ex. — 06 08.2019 prezentui aviz a !ost po stat pe site-uJ PMB
h(tp /Ăwni pmb rçĺínş(í(u(ii/pnmanajdrreclü/oirect,a mediu/pvize arbod in çcnşultpre/avizę arbcn in ccnsultare.phD pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Str. Doamna

Str. nr. sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 1741/20.03.20191 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721910/25.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2309/26.03.20191 prin care ne
transmite solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru arborii situaţi în
curtea imobilului nr, 19 din str. Bumbesti, sector 1, Ia completarea înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1745900/13.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.5741116.06.2019, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 17.05.20191 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.19, str. Bumbesti

- 2 ex. Tilia sp.(tei) 030-40m, h 10-12m — reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

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

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

Director Ęxç9tiy,
ŕ" .‘ LŞ

S,monaanr,anwQPA
nI \

Tntocmit: Expert Vasilica PLEŞU f&ą_
I

Red: vR- 4ex. 08Ş8.2D1 9,p;źentul aviz a íost postat pe site.ul PMB q fţjr
iittn:/hnnvnmh.rołřpstfiytpJiań&directii/direcIia mediWayize arboń in consullare/avize arbori in ÇOInUII&CDhĐ, pe data de U. ĹU

LetiI

Nr.1721910, 1745900! 2309, 5741/ 14 AUG. 20:9
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‘ “‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1732598/ 1745900/ 3667, 5741/
14 ‘1!jg 20;g

CĂTRE
Dom nu I

Str. ir. ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 1740/23.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1732598/02.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3667/03.05.2019, prin care ne
transmite sołicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru arborii situaţi în
curtea imobilului nr, 21 din str. Bumbesti, sector 1, Ia completarea dvs., înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1745900/13.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5741/14.06.2019, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 17.05.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior cu modificarile şi completarile
ulterioare şi H.C.G.M.S. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.21, str. Bumbeti

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 30m, h 1Dm —prezintă coronament de mari dimensiuni
care afectează imobilul vecin- reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile.

r
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) ® 50m, h 12m —prezintă coronament de mari dimensiuni

care afectează imobilul vecin- reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile.

- 1 ex. Malus domestica (măr) e lSm, h 6m — reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

- 1 ex. Tilia spĄtei) O 15m, Ii 6m — reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, pcştaI 050013, sedor 5. Bucure. Románia J I



Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

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

aeriene.
Conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normeie de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în

períoada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).
Precizăm că proprietarul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaíetare — 4ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Rpr•i &fl\ź

Întocmit: Expert Vasiiica PLESU

9,fU6. 20:0

Red: V.P.- 4ex.I 0808.2019 prczentul aviz a fost poslal pe site-uI PMD
Iittp//wwwnmhroĺinstilutíi/nrimariwdirectiiidireçtia mediwavize arbori in çonsul(aíe/avizc arbori in consuIta4hphp, pe data de

.aQA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligratîei nr 4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., nr.8598/24.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1741384/29.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5113/30.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde
spate bioc din Şoseaua Pipera nr.13 bi2D, sector 1, ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 02.08.2019, conform imaginilor anexate, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcăriie i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde din Şoseaua Pipera nr 9-11, Iaterai stânga bloc II E

-1 ex. Prunus avium (cires) e 3Ocm, 1, 6m — uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţeleior
aeriene.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 1 ex. arbore cu
baiot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înăltimea de lm de
Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(rapoń de 1 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), în
spaţiul verde aI biocului, după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea
verificării în teren a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
Simon$WíátIila POPA

Întocmit
IIDE(ŤED[UJ Exper[Vasiiica PLEŞUÉL

Red: R V. /4ex. — O7V&2019 pmzentul avżz a fost postat pe site-uI PMB q ‚ . -

hflD:/ţ,pmbrpľInstituţhlpĺimpĺia/diľectiiÍdiľeCtia mediu/pvize arboh in cnsultare/avize prbori in consultareoho, pe data de .U6. LQ!9

P I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., nr.8501/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1741417129.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5123í30.05.2019, prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde
din Intrarea Poiana, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.08.2019, a
fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde, vis-a-vis de str. Intrarea Poiana nr2 D

-1 ex. Populus sp.(plop) e 4Ocm, h 8 m — acoperit de Iiane invadatoare, uscat
100%.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1 ‚pentru
evitarea producerh de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 1:1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), în
spaţiul verde, după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DiĘect9pExecutiv
Sim%n-M ‘fayia POPA

DE Intocmit

t j ( Expert Vasilica PLEŞU
\\

Red P V /4 ex. — 07.06.2019 prezentul aviz a fost postatpe site-uI PMB
htlDUvmw.Đmb.roiinstitutiiĺDdmanaídiĺectiiídirectia mediu/avize arboh in consultare/avize arbon in consultare.DhD, pe data de

9.Ţy 2O9
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• PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírecţia de Mediu

14. A'JS 20;s

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure.şti

Spre ştiinţă
-Asociaţia de Proprietari bioc 20 I
Str. Cpt. Alexandru erbănescu nr 39, sector 1, Bucure$i

-Asociaţia de Proprietari
Str Cpt. Alexandru erbănescu nr 41, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs., nr.8634/28.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1742123/31.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5255/03.06.2019, prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de defrisare pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în spaţiul verde
din Str. Cpt. Alexandru Şerbănescu nr.39 şi 41, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 02.08.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bL2O 1, Str pĹ Alexandru Şerbănescu nr 39, sa B

-1 ex. Rhus typhina (oţetar rou) e 2Ocm, h 6m — uscat 100%
Spaţŕul verde spate bloc, Str Cpt. Alexandru Şerbănescu nr4l

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) ® 25cm, h 8 m — uscat 100 %
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 1:1 pentru arborU uscaţi) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara
anului 2020), în spaţiile verzi ale blocurilor după extragerea rădăcinilor Ia adresele sus
menţionate.

Iaii

Nr. 1742123/5255!
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de Proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 2 ex. uscate 100%

Director Executiv,
Simon YIaQa POPA

Întocmit
Expert Vasi$ica PLESU1ťL

U6. 20

Red. P V J őex — 07062019 prezentui avi2 a fost postat pe s:teuI PMB
hţtpÍíwwwprnb r!IrstituIii/prImanafdirectiiídrecła mediuiavize arbon ‚n consultaręíavize arberi in consultare php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

14, NJ 20 1

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

O
Referitor Ia adresa dvs. nr.8686/28.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1742124/31.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5256/03.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra a 2 arbori uscaţi situaţi în
parcarea de reşedinţă din B-dul Iancu de Hunedoara şi locul de joacă din Tonitza,
sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 05.08.2019, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde, Iângă parcare de reedinţă, spate bi'oc 2, B-dul Iancu de Hunedoara nr
25

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) e 7Ocm, h 12m — în declin biologic avansat, prezintă
scorbură deschisă pe trunchi, atac de boli şi dăunători, cilindrul central afectat, înclinat,
existând pericolul prăbuşirii şi producerii de pagube materiale sau accidente Ia condiţii
meteo nefavorabile şi nu numai.

O Spaţiul vede, Ioc de joacă Tonitza, B-dul Iancu de Hunedoara nr 25
-1 ex. Acer sp.(arar) e 4Ocm, h 8m, uscat 100%
Lucrăńle de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia
înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 1 :6 pentru arborii în declin biologic i 1 :1 pentru arborii
uscaţi), în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), astĺel: 2ex.
în spaţiile unde a avut Ioc defrişarea după extragerea rădăcinilor de la adresa sus
menţionată şi 5 ex. în spaţiile deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului.

I,aiiI

Nr. 174221415256/
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alín.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B.
nr. 304i2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşí act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — i ex. în declŕn bŕologŕc avansat ř i ex. uscat iOO%

Director Executiv,
Simon -Mariana POPA

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs., nr.8669129.05.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr 1742149/31.052019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.5257103.06.2019 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui
arbore situat în aliniamentul străzii Berveni nr.99, Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 02.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aĺiniamentul străzii BewenĄ În dreptul imobilWui nr 99 i nr 101

-2 ex. Juglans sp.(nuc) ® 30-4Ocm, h 10-12 m, reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea

O
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş

ş

prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile, eliminare ramuri uscate
şi degajare cabluri electrice.

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

i tA iI
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Precizăm că administratorul iegal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în

zona operaţiunilor, respectarea prevederUor avizului şi a tehnologiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.
8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simonę-Mariana POPA

1
i'
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î'I:
1' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

14. AľJ 20:

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligrafÎei nr, 4 Sector 1, Bucure.ti

Nr 1743824/5427/

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari bloc 2
B-dul Ion Mihalache nr. 164, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.8954/03.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1743824/06.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5427/07.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de defrisare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde
din spatele blocului din B-dul Ion Mihalache nr.164, sector 1, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 02.08.2019, a fost inventariat următorul material dendroiogic pentru care1
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor;
Spaţiu verde spate bloc, Bd. Ion Mihalache nr. 164

-1 ex. Fraxinius sp.( frasin) O 4Ocm, h 12m — înclinat spre parcarea de reedintă, în
pericoi de prăbuşire şi producere de pagube materiale sau accidente Ia condiţii meteo
nefavorabile şi nu numai.

-1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Qcm, h 12 m — uscat 100 %
Lucrările de defrisare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţeielor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, în compensarea arboriior avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 6 :1 pentru arborii în declin şi 1:1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă
(toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), asttel 2 ex. în spaţiul verde aI biocului
după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată şi 5 ex. în zonele deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificărfl în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art4 din aceIaşi act normativ.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Asociaţia de Proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Defrişare — 2 ex, din care 1 ex. uscat 100% şi 1 ex. în peńcol de prăbuşire

_Director Executiv,
$ińó -Mariana POPA

ĺntocmit
Expert Vasilica PLEŞU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1758389/ 74341
‚

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna

-

-

Referitor Ia adresa dvs., nr12284/23.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1758389/2507.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7434/26.07.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei Je emiterea avizului de defriare pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul din Piaţa Arcul de Triumf, sector 1, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.08.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei
Aliniament stradal, Piaţa Arcul de Tdumf

-1 ex Quercus robur (stejar) O 6Ocm, h 10 m — uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore cu
balot de pământ cu circumfednţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea de lm de
Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 1:1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), în
alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, conform
prevederilor H.CG.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul piantaţiilor de aliniament.

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

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

Đefrişare — 1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-M riana POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUfL.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Administraţia Spitalelor i Sen'iciilor Medicale Bucureti

Str 5ľ Ecatedna nr 3, sector 4, Bucuresti
E-maU:

Spre stüntă
SPITALUL CLINIC „ FILANTROPIA"
B-dul Ion Mihalache nr. 11-13, Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa Spitalului Clinic „Filantropia" nr. 1936/14.03.2019, înregistrată
Ia P.M.B cu nr. 1719480/18.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.2080/19.03.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate de defriare a 9 ex. duzi situaţi În curtea
spitalului din B-dul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1, arbori aflaţi în declin biologic, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 16.042019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i după semnarea Angajamentului de Plantare nr.
2080/N30.07.2019, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curtea Spitalului Clinic Filantropia, spaţiu verde, Iángă intrare camera de gardă

- 4 ex. Morus sp. (dud) 060-100 cm, h 10-12m, în declin biologic, prezintă scorburi
Ia colet i pe trunchi, atac de boli i dăunători
Curtea Spitalului Clinic Filantropia, Iângă aleea de intrare în parcarea din spate

- 6 ex. Morus sp. (dud) 040-100 cm, h 10-12m, în declin biologic, prezintă scorburi
Ia colet i pe trunchi, atac de boli i dăunători
Curtea Spitalului Clinic Filantropia, în spate Ia centrala termică/spate corp C

- 1 ex. Morus sp. (dud) 0100 cm, h lOm, în declin biologic, prezintă scorburi pe
trunchi, atac de boli i dăunători

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija
proprietarului/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6Sex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de

irii
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specie, în perioada optimă, toamna anului 2019-primăvara anului 2020, în curtea
următoareior spitale pe care Ie aveţi în administrare: Spitalul Clinic „Filantropia", Spitalul
Clinic de Psihiatrie „Prof. AI. Obregia", Spitalul Clinic de BoIi Infecţioase „Dr. Victor
Babe", Spitalul Clinic „ Colentina", Spitalul de BoIi Cronice „Sf. Luca", conform
Angajamentului de plantare nr. 20801N30.07.2019.

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Rorj

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞUJk'IĄ
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PMĂRIA MUNICIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr 1740006/ 4963b1s1
2ZÁUE2019 CĂTRE,

Asociaţia de Proprietari
Str Belgrad nr. 5, sector 1, Bucuresti

e-mail

__________________

Referitor Ia adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1740006/24.05.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4963/27.05.2019, prin solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului nr. 5 din str. Belgrad care afectează imobilul
nr. 7A din str. Belgrad, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti i după semnarea Angajamentului de PLantare nr.
4963/A/23.07.2019. avizăm:
Dcfrişare cu extragerca rădăcinilor:
CurÍe imobil nr. 5, stit Belgrad, la ljrniia de proprieaz'e cu imobilul nr. 7A

- 1 ex. Picea abies (molid) O 2Ocm şi h 12 m —uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu

unnăń nedorite, prin grija propńetarului/administratorului legal al terenului pe eare se află arborele,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a detedorarării constmcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe

carosabil.
Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu

circumferinţa trunchiului de 20-28cm. măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea

exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în perioada optimă

(toamna anului 2019 — primăvara anului 2020) în curtea imobilului din str. Belgrad nr. 5, sector 1, în

perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2021, conform Angajamentului de

plantare nr. 4963/A/23.07.2019.
La flnalizarea ]ucrăń]or de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2ą09, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificăńi în

teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Dcfrişare - lex. uscat 100%

DJRECT9R'ËXECUT1V,
SimonaMa ana
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mTtf PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

___

Direcţia de Mediu

Nr. 1742146, 1744372, 1761445/5242,5490,7840/ 22 AU& 2o;g

CĂTRE,

-Doa m na
Str. ap, I 3, sector 1, Bucuresti

e-mail:

-ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul PoIigrafiei nr. 4, sector 1

Spre ętiinţă
Asociaţia de Proprietari bloc 7 bis
Calea Griviţei nr. 22A, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adreseie doamnei înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1742146/31.05.2019, 1744372/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
5242/03.06.2019, 5490/10.06.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 11-13 din str. Feroviarilor i 1 arbore situat
pe domeniul public care afectează imobilul de ia nr. 11-13 din str. Feroviarilor, Ia
completarea mnregistrată la P.M.B cu nr.1761445/06.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7840/07.08.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intraviianul Iocalităţilor si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 11-13, str. Feroviarilor

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţa) 0100 cm, h 16m, prezintă coronament de mari
dimensiuni i ramuri frânte care afectează imobiiui nr. 11-13 i imobilul vecin -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
arborelui ş eliminare ramurilor uscate/frânte, în vederea evitării producerii de pagube
materíale sau accidente Ia condiţii meteo nefavorabile, degajare acoperi imobile.
Spaţiu verde bloc 7 bis, Calea Griviţei nr. 22A, Ia Iimita de proprietate cu imobiiul nr.
11-13, str. Feroviarilor

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O3Ocm, h 12m, coronamentul arborelui afectează imobiiul
nr 11-13 din str. Feroviarilor, reducerea cu 1/3 din volumul coronamentuiui cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a arborelui ş eliminare ramurilor uscate/frânte, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente Ia condiţii meteo nefavorabile, degajare
acoperi imobH nr. 11-13, str. Feroviariior.

Lucrările de toaietare avizate, se vor executa prin grija
proprietarului/administratorului Iegal ai terenului pe care se află arborii ( ADPSI pentru
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ex. Ulmus sp.(ulm) situat în spaţiul verde aI blocului 7 bis din Calea Griviţei nr. 22A, iar
pentru ex. Gleditsia sp. (glădiţa) situat în curtea imobilului nr. 11-13 din str. Feroviarilor,
prin grija i cu acordul tuturor coproprietarilor imobilului nr.11-13 din str. Feroviarilor, cu
personal calificaUspecializat), conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009
privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavăra-toamna) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU
construcţfllor din jur.

Frecizăm că proprietaruliadministratorul Iegal aI terenului pe care se află arborü
este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.8 din Anexa
nr 1 Ia H.CG.M.B. nr. 30412009

Asociaţia de Proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiL pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Director Executiv,
Simona- ariana POPA

FI

Întocmit
Expert VasiUca PLEŞ4Ľ-

Red: VP:. flex. — 12.08,2019 pmzentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB
pe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Medíu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna
e-mail:

Referitor ta adresa dvs. nr.8387/29.05.2019. inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1742113/31.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5251/03.06.2019, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea doamnei Ie emitere a avizului de defrişare pentru un arbore uscat
situat în aliniamentul din Şos. Bucureti-Ptoieti nr. 37, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren. în
data de 09.08.2019, a fost inventańat următoruł material dendrologic pentru care, în çonformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind regtementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
loealităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde, Şos. Bucure.yti —P1oieti nr 3 7( Iángă sernaJbi)

- 1 ex. U]mus sp. (ulm ) 060 cm. h12 m, uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedońte,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeńene.

Pentru refacerea fondutui vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru de&işare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată ta înălţimea de lm de la bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei in funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru arborii
uscaţi) în perioada optimă, toamna anului 2019, în spaţiul verde, după extragerea rădăcinilor Ia
adresa sus menţionată.

La finatizarea lucrărilor de plantare conf. art9 atin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadru] P.M.B, in vederea veriĺicăńi în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act
normativ.

Prezentut aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare —1 ex. uscat ]OO%

Director Executiv,
simoiMaiiańa POPA

o': ‘; ; intocmit
Exped Vasilica PLEŞU fCt"—

Red: VP.. /5 ex. — 12082019 pmŕÁ?füŕ? ‘aťâst postat pe siíe-uI PMB
huou,.ombroľ'nstitutiiIohmari&directWdirectia mediuiavize arboń in consultarelavize arbori in consultareDhp, pe data de 13 AUG 20;g
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. AU& 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dui Poligraňei nr 4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
-Asociaţia de Proprietari bloc 15 H
Str. Avionului nr. 29-33, sc. 2, sector 1, Bucumsti

-Domnul -.

Referitor ]a adresa dvs nr. 2528/28.05.2019, înregistrată ]a P.M.B cu nr.
1742168/31.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5271/03.06.2019, prin care ne transmiteçi
solicitarea domnului e emiterea avizului de specialitate pentru abońi situaţi în
spaţiul verde al blocului 15 H, sc.2, Str. Avionului. sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 02.08.2019 în conformitate cu Łegea nr 24/2007 privind rcglementarea şi administrarea
spaţńlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completădle ulterioare. H.C.G.M.B
nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Spaţiu verde, lateral stânga bL 15 PL Sr. A Wonuiui nr 29-33, sc. 2

- 1 ex.Ailanthus altissima (oţetar) O óOcm, h 15m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i
eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Juglans sp.(nuc) O 3Ocm, h 14 m, reducerea cu 113 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin fřângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare ramuri uscate.

-2 ex. Acer sp.(arţar) O 30-4Ocm, h 14 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrăńlor de echilibrare în vederea evitărń producerii de pagube rnateriale sau accidente
prin fiângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Spaţiu verde, iaterai drcapía bLl5 H, &r. Awonului nr.29-33, sc.2

-1 ex. Juglans sp.(nuc) O 3Ocm, h l 5 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi producerü de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

-3 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 20-3Ocm. h 6-10 m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vcderea evitării producerii de pagube
matedale sau accidente prin frângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminare ramuri uscate.

‚g ail
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Aliniamem sírcidaž in drepfld bLJ5 11, S/r. Ávionzilui nr.29—33, sc.2
-1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, b 6 m, prezintă o arpantă uscată -eliminare şarpantă

uscată.
Alinianzen( síradal in drepiul bl. 15 11, Str. Avionuhý m•. 29—33, Íaíeral sc.1

-1 ex. Acer sp.(arţar) Ü 6Ocm. h 8 m, prezintă o arpantă ruptă în urma condiţiilor
rneteorologice nefavorabile, reducerea cu 1/3 din înălţirnea coronamentului cu aplicarea lucrădior
de echilibrare în vederea evităńi produeeńi de pagube mateńale sau accidente prin frângerea i
prăbuirea de rarnud la condiţii meteo nefavorabile. eliminare ramuri uscate i degajare cabluń
electńce.

Lucrăňle de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bueureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu
łi afectat echilibrul biologie al acestuia (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte. ]ucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija administratorului legal al terenului pe care se
află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bLoca căile dc acces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorăńi construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Asociaţia de Proprietari are obligaţia. ca irnediat după primirea avizu]ui să îl afişeze. în
copie. la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiL pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabiliiate 2 wi de la data emiterii.
Toaletare — i O ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simop ariana POPAr;:

Întocmit: Exp. Vasiüca PLESU

Red: P. V /6ex. — 12 062019 prezenlul aWz a !ost posĺatpe siie-ui PMB
hUp:/Wnn,Dmbroţinst,tutnÍprlmpńa]directiiídirectip mediuţavize srboń in consultare/avize arbori in consultare nhn, pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr, 4 Sector 1, Bucure.ti

Spre ştiinţă,
-Poliţia Locală Sector 1
Direcţia Ordine şi Linişte Publică
Serviciul Intervenţii Rapide
e-mail : contact(äh,olitialocalasectorl .ro

-Asociaţia de Proprietari bIocl2 K

Str Stefan Burileanu nr. 10-12, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr2668/12.06.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1746576/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5783/18.06.2019, prin care ne
transmiteţi adresa Poliţiei Locale Sector 1-Direcţia Ordine şi Linişte Publică-Serviciul
Intervenţii Rapide, nr.2322/15.02.2019, în vederea eliberării avizului de specialitate pentru
un arbore situat în spatele blocului 12 K, str.tefan Burileanu nr. 10-12, sector 1, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiFicările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaiu verde spate bIocl2 K, str. tefan Burileanu nr. 10-12:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodus ) 20 cm, h 4m — în declin bilogic, prezintă
scorbură Ia colet, cu Iipsă cilindru central, atac de boli i dăunători, înclinat spre bloc,
existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteo nefavorabile şi nu numai şi producerii de
accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia înălumea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în

I1eHl
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funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă, toamna anului 2019, astfel: lex. în
spaţiul verde aI blocului după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată şi 5 ex. în
zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care
unde s-au plantat cele 5ex. arbori, În caz contrar se vor
aceIaşi act normativ

Asociaţia de Proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare —1 ex. în declin biologic

Director Executiv,
SimonaL aiana POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUAJ

Red V,P.. /6 ex. — 12.082019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hgp IIyw.vpmbro/institutiýpnmarialdrreçtii/direçtia mediulavize arboń in çonsultar&pvize arbori in ccnsuttare nflu, pe data de

13. AUG. 2WS
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din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
din cadrul P.M.B, în vederea

ne veţi comunica şi i adresele
apflca sancţiuni conf. arŁ4 din
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă.
Domnul
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr 9690/11.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1746557/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5778/18.06.2019, prin care ne
transmiteţi cererea domnului de emiteréa avizului de defriare pentru
intervenţia asupra unui arbore sítuat în aliniamenul din B-dul Laminorului nr. 45, sector 1
Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 09.08.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare, H.C.G.M.B nr 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare si scoaterea rădăcinilor:
AliniamenUplatbandă B-dul Laminorului, în dreptul imobflului nr. 45:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 50 cm, h m 12—în decíin biologic, uscat 80%, prezintă
scorburi deschise Ia inserţia sarpantelor, atac de boli i dăunători, o arpantă fisurată care
se sprijină pe cablurile de curent electric, existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteo
nefavorabile şi nu numai şi producerii de accidente sau pagube materiale.

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®40 cm1 h m 10—în declin biologic, prezintă scorbură
deschisă Ia colet i pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuşirii Ia
condiţii meteo nefavorabile şi nu numai şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
ae rie ne.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7ex. arbori
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie (raport de 6 /1 pentru arborii în declin biologic i 1 :1
pentru arborii uscaţi) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020)
astfel : 2 ex. în platbandă în spaţiul rămas Iiber după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus

Nr. 1746557/ 57781 22 AU LUí9
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menţionată în vederea completărfl aliniamentului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de
aliniament, respectiv 6 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.CGM.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cađrul RM.B, in vederea
verificărfl în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 6ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din
aceIaşi act normativ.

Menţionăm faptul că în vederea eliminării posibilului pericol generat de ruperea
arpantei fisurate prezentă în coronamentul exemplarului de Fraxinus sp.(frasin), se va
interveni de urgenţă pentru eliminarea acesteia conform adresei DM nr. 3472/24.04.2019,
transmisă în format electronic atât Administraţiei Domeniului Public Sector 1 cât i
Primăriei Sector 1 care a i confirmat primirea acesteia în data de 24.04.2019.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 2 ex. arbori din care: 1 ex. uscat 80% .pi 1 ex. în decíin biologic

avansat

Director Executiv,
Simona.?Mariana POPA

4' 4

z Dl
DEM 61

*

Tntocmit
Expert Vasilica PLESU

Red: V P15 ex. — 12082019 prezentut aviz a bM postat pe sŕte-uI PMB
http:hWnwpmb.ro/insţiţut&primarjaidirectii/djrectja mcdiwavize arbori in consultar&avize arboh in ccnsuhara.ohp, pe data de

13 AUS. 201S:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRATJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă
-Asociaţia de Proprietari bloc 19F( Str. Cpt. Av. Alexandru erbănescu nr. 40A, sc. A, sector 1, Bucureti-Domnul -

e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr.8459ĺ11.06.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1746548/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5786118.06.2019, prin care netransmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de Proprietari, de emitere a avizului dedefrişare pentru un arbore uscat situat în spaţiul verde din str. Cpt. Av. Alexandruerbănescu nr. 40A, bI. 19F, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de09.08.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitatecu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanulIocalităţilor, cu modificărite i comptetările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
( Spaţiu verde bloc 19F, Iateral dreapta sc. A, str Cpt. Av. Alexandru Serbănescu nr 40,4:

- 1 ex. Malus domestica (măr) 020 cm, h6 m, uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. detelefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerü de evenimente cu urmărinedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-semăsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş,i a reteleloraeriene.
Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentrudefrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304i2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânărcu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea de lmde Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie(raport de 1 :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă, toamna anului 2019, în spaţiulverde, după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

La fînalizarea Iucrăńlor de plantare conf. art.9 aün.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Nr. 1746548/57861
2Z AUÜ 2W9
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verificărH în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. arŁ4 din acelaşi act normativ.
Asociaţia de Proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, la avizierul b)ocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Defrişare—1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

/ (

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU?.,_

(

ed: VP.. / 6 ox. — 1206.2019 pmzentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

ŁgjĄw.Dmb.roíInsttuIiYDrimrniaĺdirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consutaraphp, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746536/5798! 22.

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul
e-mail:

r

Referitor Ia adresa dvs. nr. 7748/11.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1746536/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5798/18.06.2019, prin care ne
transmiteţi cererea domnului de emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în aliniamenul din str. Navigaţiei nr. 103, sector 1, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţfllor de aliniament i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniament/platbandă str Navigaţîei, dreapta acces imobU nr. 103

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 060 cm, h m 12—în declin biologic, prezintă scorbură deschisă
Ia colet, Iipsă cilindru central, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuşirii Ia
condiţii meteo nefavorabile şi nu numai şi producerii de accidente sau pagube materiale.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal, str. Navigaţiei, stânga acces imobiI nr 103

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 050 cm, h m 10—în declin biologic, prezintă scorbură deschisă
Ia colet i Ia inserţia arpanteIor, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuşirii Ia
condiţii meteo nefavorabile şi nu numai şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l2ex. arbori
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie (raport de 6 /1 pentru arborfl în declin biologic) în perioada
optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel 1 ex. în platbandă i 1 ex. în

ţ.LSQĄ
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alveolă, în spaţiile rămase Iibere după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în
vederea completării aliniamentului stradal conform prevederilor HC.G.M.B nr.114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament,
respectiv 10 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele lQex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simo -Mariana POPA

Întocmit
Exper[ VasWca PLEŞUtŁ

Red: v.p,5 ex. — 12082019 prezenżui aviz a fost postat pe site-uJ PMB
htto:iiwww.pmb.ro/instŕtutli/Drimaria/directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in çonsWtareDhp, pe data de

1 AU& 2916
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2Z AU& 2919

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Nr. 1747406/5950!

Referitor Ia adresa dvs. nr.9852/14.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1747406/19.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5950/20.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a lex. arbore i un trunchi rupt
Ia condiţii meteo nefavorabile, situate în aliniamenul din str Acetilenei nr. 9, sector 1, Ia
verificarea efectuată pe teren1 în data de 09.08.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările
ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor:
AliniamenVplatbandă str. AcetileneĄ în dreptul imobiluiui nr.9

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) 060 cm, h m 12—în declin biologic, prezintă
scorbură profundă Ia colet, Iipsă cilindru central, atac puternic de boli i dăunători,
existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteo nefavorabile şi nu numai şi producerii de
accidente sau pagube materiale.

Lucrăńle de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur I a reţelelor
aeriene.

Tn ceea ce privete arborele rupt Ia condiţii meteo nefavorabile din aliniamentul
stradal, str. Acetilenei nr. 11, potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, artG, alin.4, pct.a
«în cazul prăbuşińi unor arbori/ramuri, datorită înregistrădi fenomenelor
meteoroiogice nefavorabUe, propńetariiladministratorii Iegali vor acţona de urgenţă
prin scoaterea rădăciniĺor şi ridicarea mateńalului Iemnos pentru descongestionarea
zonet !n Iocuí arboriíor dezafectaţi se vor efectua plantărŁ iar pentru arborü
deteńoraţi se vor aplica tăied de corecţie «.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului si refacerea fondului vegetal, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare i a arborelui prăbuit, conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7ex. arbori cu balot de pământ cu circumferšnţa
trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie
(raport de 6 /1 pentru arborfl în declin biologic i 1 : 1 pentru arborii prăbuiţi Ia condiţii
meteo nefavorabile, ) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020),
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asťel 2 ex. în platbandă în spaţUle rămase Iibere după extragerea rădăcinilor din str
Acetilenei nr. 9 i 11, în vederea completărfl aliniamentului stradal conform prevederilor
H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţfllor de aliniament, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza
sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia HCGM.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RMB, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din
aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simo Mariana POPA

ĺntocmit
Expert Vasilica PLESU

Red; V.P/4 ex. — 12.082019 prezentul aviz a fcst pcstat pe site-uI PMB
htt//www,pmb.ro/jnstitutiiiprjmarjaJdjrectjj/directia mediuíavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de

1 AUG. 201.ć

_____________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă,
Domnui
Str i nr. ector 1, Bucuresti

Referitor ia adresa dvs. nr. 10114/18.06.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1747927/20.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6021/21.06.20109, prin care ne
transmiteţi soIicitarea domnului de emiterea avizuIui de defriare pentru un
arbore situat în aliniamenul străzii Izbiceni nr. 60, sector 1, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 09.08.2019, a fost inventariat următoruI material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi
din intraviIanul Iocahtăţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M. B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul pIantaţiilor de
aliniament si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor ęi obiigativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Izbiceni nr. 60:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 3Ocm, h lOm —uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur i a reţelelor
aerie ne.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă (
toamna anului 2019- primăvara anului 2020), în alveola rămasă Iiberă după extragerea
rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în vederea completării aliniamentuiui stradal conform
prevederilor H.C.G.M.B nrl 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţfllor de aiiniament.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 aiin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Nr. 1747927/ 60211 22 ÁUG. 2019
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verificărfl în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DirecţprEĘecutiv,
Siména-Már,iana POPA

o

Intocmit
Exper[ Vasilica PLEŞU

o

d: VP/ 5 ex. — 12. 08.2019 pmzentuż aviz a fost postat pe site-uż PMB
htln:/Jw.nmb.r&institutiiirimariaJdirectiiidirectia mediuĺavize arbori in consultare/avize arbori in consultare,php, pe data de

13, A(LGiVi

_____
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. AUG. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă,
Doamna
Str. nr ‚ Sector 1, Bucuresii

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1751229/02.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6555/03.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamenul
străzii Sfânta Maria nr. 24, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
09.08.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea răđăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str Sfânta Maria nr. 24:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 6m —în declin biologic, prezintă scorbură deschisă la
bază, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteo nefavorabile
şi nu numai şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa twnchiului de 20-28 cm şi
înăltjme corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 /1 pentru arborii în
declin biologic) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) asťel : 1
ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în
vederea completărfl aliniamentului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament,
respectiv 6 ex, în zone deflcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

Nr. 175122916555
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ar[.4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrîşare — 1 ex. în declin biologic avansat

Director Executiv,
Simon Mariana POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: V.P/ 5 ex. — 1208.2019 prezontut aviz a fost postat pe site-u PMB
http://www.mbroJjnstjtutjj/prjmarja/djrectjjJdjrectja mediu/avize arbori in consultare/avize aóori fl consultare.php, pe data de

13. AU6 20)9

_____________
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752004/6599/
22 AUG. 20í9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
-Asociaţia de Proprietari bloc 2013
Str. Elena Văcărescu nr. 23, sc. A, sector 1, Bucuresti
-Domnul
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr10108/01.07.2019, înregistrată ía P.M.B. cu nr.
1752004/03.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6599104.07.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului ‚ de emitere a avizului de
defrişare pentru un arbore uscat situat în spaţiul verde dIn str. Elena văcărescu nr. 23, bI.
20/3, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 09.08.2019, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i
completările ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bĺoc 20/3, stânga acces sc.B, str. Elena Văcărescu nr. 23:

- 1 ex. Rnbinia sp. (salcâm ) 020 cm, hlO m, uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcVilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(rapođ de 1 :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă, toamna anului 2019, în spaţiul
verde, după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din acelaşi act normativ.
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Asociaţia de Proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare —1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
a POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU ýt

Red: V.P.. / 6 ex. — 1208.2019 pmzentui aviz a fost postat p& site-iit PMB
httpJiw.omb.roĺinstitutii/primariaidirectii/direçIia mediWavize arbori in consultareiavize arbori in consuItare.ph, pe data de

13, AUG. 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. AU& 2Ü19

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
-Asociaţia de Proprietari bIoc 26

Intrarea Dridu nr. 6, sc. A, sector 1, Bucuresti
-Domnul

e-mail

_____________

Referitor Ia adresa dvs. nr.10442/28.06.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1751949/03.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6616/04.07.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de
defrişare pentru un arbore uscat situat în spaţiul verde din Intrarea Dridu nr. 6, bI. 26, sc.
A, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2019, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc 26, Iateral stânga sc.A, Intrarea Dridu nr. 6:

- 2 ex. Populus sp. (plop ) 040-7Ocm, h12-14 m, uscate 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţeleior
ae rie ne.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboriior avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu
balot de pământ cu ciroumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de
Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 1:1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă, toamna anului 2019, în spaţiul
verde, după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.
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Nr. 1751919166161

PM P,.inn flic2hM nr A7 rrvl rvtnI flrV,fl tttnt P,lfl,raQti Prvnni



Asociaţia de Proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Defrişare —2 ex. uscaielOO%

Director Executiv,
Simona- ariana POPA

J

ĺntocmit
Expert Vasilica PLEŞU-'-"-

Red: V.P / 6 ex — 12 O&2019 prezentul aváz a rost postat pe s'te-uI PMB
p:ĺywv.pmb.roíinştitutiiţpńmaria]dłroctiiţdirectia mediu/avize arbon in consultareţaytze arboń nsuItare.oho. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMJNJSTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poiigraflei nr.4, sector 1, Bucure$i

Referitor la adresa dvs. nr. 8617/28.05.2019, inregistrată la P.M.B cu

nr.1742163/31.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5267/03.06.2019, privind emiterea avizului

de specialitate de defriare pentru un arbore situat în spaţiul verde din os. Bucureti-P1oieti nr. 6-

8, arbore care este uscat i afectează gardul Bisericii Sfântul Nicolae Băneasa, sector 1, la

verificarea efectuată pe teren, în data de 31.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţńlor

verzi din intravi]anul localităţilor, cu modificările şi completările ultedoare şi H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

avizăm:
Dcfriare i scoaterea rădäeinilor:

Spaţiul verde, Şos. Bucureşti-Ploieti nr. 6-8, lângă Biserica Sfântul Nicolae Băneasa, dreapta acces

biserică
- Iex. Morus sp. (dud) O 25cm, h 12m, răsădt spontan de sub gardul bisericii, lipit de gard,

trunchiul se sprijină pe gard, existând pericolul &ângedi acestuia şi produceńi de pagube materiale

sau accidente la condiţii meteo şi nu numai.

Lucrările de de&iare avizate se vor exeeuta prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedońte,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

detřişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arboń cu balot de

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

înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în hmcţie de specie (raport de 6 :1) în

perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) în zone deficitare în vegetaţie de pe

raza sectorului 1.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica adresele unde s-au plantat cele óex.

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

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

Defrişare — J cx. arbore

Director Ëecut,v,
Simnpa-Mana ?OPA

11 nlÉ33L'1 ‚

IIw ‚J ‚4 Ufl
Wv

s Intocmit

07
Expert Vasilica PLEŞUýĆL
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W
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírecţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Nr. 1744256/ 5478! 2 & AUE 2D;9

Spre ştiinţă,
-Domnui -

e-mail:

ľ-

Referitor Ia adresa dvs. nr 6163/ 05.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1744256/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5478/10.06.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de
speciaiitate pentru doi arbori situaţi în aliniamentul străzii Octavian Cocărăscu nr. 65,
sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2019, s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care1 ?n conformitate cu Legea nr. 24/2007 privinđ
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocaiităţilor, cu modiflcările i

compietăriie ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Octavian Cocărăscu, în dreptul imobilului nr. 65

- lex.Fraxinus sp. (frasin ) ® 3Ocm, h 12m, prezintă scoarţă Iipsă pe anumite
portiuni aie trunchiuiui fără a li afectat în mod vizibil cilindrul central, reducerea cu 1/3 din

înălţimea coronamentuiui cu aplicarea Iucrärilor de echiiibrare în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbusirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate i frânte.
Aliniamentul străzii Octavian Cocărăscu ‚ în dreptul imobilului nr. 63

- lex.Fraxinus sp. (frasin ) e 3Ocm, h 12m, înciinat spre carosabil, prezintă scoarţă
Iipsă pe anumite portiuni ale trunchiului fără a fi afectat in mod vizibii ciiindrul centraL
reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea (ucrărilor de echilibrare în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea

de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate i frânte.
Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietaruiui iegai ai terenului pe care

se află arborii, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureti în perioada de
repaus vegetativ a arboriior (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrui
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate i frânte, Iucrare ce se poate

executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiĺor din

jur.

Rd Pninn flitr,Iwtn nr 47 nwl nntI 050013 sednr 5. Bucuresü. Románia IaiiI



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborii este

răspunzător de supravegherea executiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoaneior în

zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 )a H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare —2 ex. arbori

Director Executiv,
SirnonäL1Qriana POPA

tv1- t
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ĺntocmit
Expert Vasilica PLEŞUt-%'

Red: VP:. I5ex. — 19 08.2019 prezentul avăz a fost postat pe site-uI PMB

19, pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746568/ 57931
26. AUB. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
-Dom nu I
e-mail:

Reťeńtor la adresa dvs. nr.8904/11.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1746568/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5793/18.06.2019, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea domnului 1 ernitere a avizului de specialitate pentru arboňi

situaţi în aliniamentul străzii Washington nr. 29, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data

de 05.08.2019, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviLanul

localităţilor, cu modificările i completările ultcdoare i I-1.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protccţie a spaţülor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti. avizăm

Toaletarc
Aliniamentul străzii Washington. în drcptul imobilului nr. 29

- lex. Tilia sp. (tei ) O 3Ocm, h 12m, reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitădi producerü de pagube materiale sau accidente

prin frângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate şi

frânte.
Lucrarea avizată se va executa prin grija propdetamlui legal al terenului pe care se află

arboňi, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucure$i în perioada de repaus vegetativ a arbońlor

(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor usçate i &ânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteńorării construcţülor din jur.
Precizăm că administratorul legal al terenului pe care se află arbońi cste răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăicrilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentu] aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare :1 er arbore

Director Exü
Simonqýiana ÍQPA

(1WhtşîTlA %‚ Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: VP:. /5ex. 7f19. 2019 pmzentuí avíz a fost postat pe siĆe-uI PMB
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746558/5795!
26. AUG 7019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
-Domnul
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1632/11.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1746558/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5795/18.06.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde în Calea Uorobanţilor nr.172-178, bloc 16,
sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde, Calea Dorobanţilor nr. 172-178, ĎI. 16, Iateral dreapta bloc, Iângă parcarea
de reedinţă, Iocuhle nr. 11-15,

- 3ex. Populus sp. (plop ) ® 30-4Ocm, h 12m, prezintă ramuri frânte i uscate în
coronament, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate i frânte,
specia Populus având lemnui de esenţă moale.

- lex.Tilia sp. (tei ) e 25cm, h 8m, usor înclinat, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea si prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile ş eliminare ramuri uscate i frânte.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de
repaus vegetativ a arborüor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrui
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte, Iucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborii este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în

I I



zona operatiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a

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

H.C.G.MB. nr 304i2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —4ex. arboń

Director Executiv,
POPA

Întocmit
Exper[ Vasilica PLESU(,4r

Red: VP:. /5ex. — 19.08.2019 pmzentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http:iíwgw pmb.ro/institutiilprimariaidirectiŕ/directia mediuiavize arbori in consuareiavize arbcd in consultarephp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. MIG. 1O9

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIÁ DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrajiei nr. 1, sec!or 1, Bucuresü

Referitor la adresa dvs. nr. 9914/13.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.1747342/
19.06.20 19 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5939/20.06.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde spate bloc din str. Veronica Micle nr. 24, bl. C 1,
loc de parcare nr.3, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modifîcările şi
completăńle ulteńoare ş H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare
Spaţiul verde, în spate blocului C1, str. Veronica Micle nr.22, lângă parcarea de reedinţă

-2 ex. Populus sp. (plop) O 30-4Ocm, h 12m, reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerä de pagube materiale sau
accidente prin Iřângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri
uscate şi frânte, specia populus având lemnul de esenţă moale.

- 4ex. Acer sp. (arţar) O 10-2Ocm, h 10-12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor
cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau
accidente prin &ângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri
uscate ş frânte.

Lucrarea avizată se va executa prin grija propńetarului legal al terenului pe care se află
arbońi, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü
ramuńlor uscate i fřânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur.

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

In ceea ce prive$e arborele prăbuit din locaţia sus menţionată aa cum ne informaţi prin
prezenta adresă, vă comunicăm faptul că potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţülor verzi pe teritońul Municipiului Bucureşti, art.6, alin.4, pct.a „ ín cazul
prăbuşirii unor arboriĺramuri, daiori(ă înregis(rării fenomenelor ;neteorologice nefavorabile,
proprietariVadrninistraíorii legali vor acţiona de nrgenţă prin scoaÍerea rădăcinilor vi ridicarea

Nr. 1747342/5939/
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‚natcrialului Icmnos pentru descongcstionurca 1onci. In loczd arboriĺor dezcrfccia(i sc vor efcctua

pk,niări. iar pcntru arborü dcteriorati sc vor oplica tăicri de corceüe

Asďel, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui prăbuşit aveţi obligaţia

p]antării a l ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Scm, măsurată

Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de

specie, Se va planta arbore în prima perioadă optimă de plantare din ţoamna anului 2019. prirnăvara

anului 2020. în zonele deűcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

LucrăriLe se vor executa prin grija dvs. ca administrator legal al terenului pe care se at]a

arborele, luându-se măsuri de întreţinere în scopul prinderii materialului dendrologic planiat.

La flnaiizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a pLantăńLor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĽ art.4 din acelaşi act

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

Toa/eíare —6e.t arbori

Director Executiv,
SimonaMariana POPA

Tntocmit
Exper[ Vasilica PLEŞUfĘI

Red: VP:, i5ex. — 1908.2019 pmzentuf av(z a fost postat pe site-u(PMB

g pmb.rolinsţituţiijprjmarja/djrectjj/djçectja mediuÍavize arbori in consulţarelavize arbori in consultarephp, pe data de

nr 47 cnd nostal 050013. sedor 5, Bucureşb, ROmáflLa



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Asociaţia de Proprietari BIoc M5
Str. Veronica Micle nr. 22, sector 1, Bucuresti

-Domnul L
Str. et ap. sc. ‚ sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.7525/14.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1747978/20.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6016/21.06.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de
specialitate pentru un arbore care „s-a Iăsat într-o parte ‚ devenind foarte periculos atât
pentru mainiIe parcate cât i pentru oameni", după discuţiile telefonice purtate cu domnul
I în vederea Iocalizării cu exactitate a arborelui din cerere ş după
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde bloc M5, str. Veronica Micle nr. 22

- lex. Tilia sp. (tei ) 30cm, h 12m, uor înclinat spre carosabil, reducerea cu 1/3
din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate ş frânte.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care
se află arborele (ADPS1), conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur.

Nr. 17477978/ 6016/ 26. AU& 2019
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborii este

răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în

zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

în caz contrar apücându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare —1 ex. arbore

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

J
VIL33

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: V.P:. /Sex. — 1908.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

hţ(p:ě/wwwpmhrofinşţjtutiűprimarja/direcfjj/djreçtja mediu/avíze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de

i a AUG 2919
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26. AUG. 1OY

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre tUntă
Doamnu
&r. L ‘zr. bl, sc.,et. ap. sector 1, Bucz,res(i

Referitor la adresa dvs. nr.9945/18.06.2019. înregistrată la P.M.B cu nr.

1747926/20.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6022/21.06.2019, prin care ne transmiteţi

solicitarea doamnei de emiterea avizului de specialitate pentru un

arbore situat în locuł de joacă din spatełe blocułui 19, sc. A, str. Dr. Iacob Feíix nr. 101, sector 1, la

verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normek de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

avizăm:
Toaletare
Loc de joacă, spate bloc 19, str. Dr. Iacob Felix nr. 101, sc. A

—Iex. Platanus sp. (patan) @ 2Ocm, h 8m, reducerea cu max. 0.5m din lungimea ramuriĺor

tinere ( vârfurile ramuńlor de pe toată circumferinţa arborelui) pentru a forţa dezvoltarea

arpantelor principale în coronament i degajarea faţadei blocului.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal al lerenului pe care se află

arbońi(ADPS1). conform art. 6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu Municipiului Bucureşti în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvara sau toamna). pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate i frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului),

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau a deteńorăńi construcţňlor din jur.

Precizărn că administratorut Iegal al terenului pe care se află arborele este răspunzător de

supravegherea execuţiei iucrărilor. siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicâridu-se

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Toaletare —Iex. arbore

Director Executiv,
SimonaŕMariana PCPA

*

Red: V.P:. J5ex. — 1 b8.,2Ot9pröentuI aviz a ťost postat pe site-uI PMB
pe 4aW de

AUE 2019
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Expert Vasilica PLESU



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L & ÁUE ZO19

CĂ TRE,
ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigraflei nr4, sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă,
-Doamna
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 8715/18.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1747914/20.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6027/21.06.2019, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea doamnei ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru arborü
situaţi în aliniamentul străzii Panciu nr. 66 si 68A, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data
de 09.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu
Ĺegea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

localităţilor, cu modiflcările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toalctare
Aliniamentul străzii Panciu, în dreptul imobilului nr. 66

- 2ex. Tilia sp. (tei ) O óOcm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente

prin fiângerea şi prăbuirea de ramuri ]a condiţii meteo nefavorabilc i eliminare ramuri uscate şi

frânte. degajare cabluri electrice.
Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietamlui legal al terenului pe care se află

arbońi. conform art. 6 pct. 6 din Mexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echiLibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi

ramuńlor uscate ş ń-ânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anuLui), evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteńorărü construcţülor din jur.
Precizăm că administratorul legal al terenului pe care se află arbońi este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor.

respectarea prevederilor avizului i a tełmologiei de execuţie a tăierilor, în caz eontrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 aiii de la data emitcńi.
Toakĺare :2 at arbori

Director Executiv,
SimonaMáiiänş POPA
ĺ Ai ‚J, ĺntocmit

j(' Expert Vasilica PLEŞU
Red; /Se .23 OTV pmzentui aviz a (ast postat pe site-ui PMB

arbori in consultare/avize arborÉ in consultareph. d20

Nr. 1747914/6027/

O%% „. A7 .-ncţnl flÇťrI1 nr4nr fl"r'ímçti Pnmnhi



o
o



PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748363 I 6063/
26. AUG. 2029

CĂTRE,
Doanrna

Şos. r. ‚ sector 1, Bueureti
e-mail:

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1748363/21.062019 şi la Direcţia de

Mediu cu nr.6063/24.06.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de toaletare

pentru intervenţia asupra unui plop situat in curtea imobilului nr. 158 din Şos. Chitilei sector 1,

după veńficările efectuate pe teren, în data 05.08.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi

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

de pe tedtodul Municipiului Bucureşti. avizăm

Toaletare
Curte imobil nr. 158. Şos. Chitilei, partea dreaptă a imobilului. la limita gardului cu trotuarul

- 1 ex. Populus sp. (plop) ( diametrul arborelui nu s- a putut vizualiza, in locaţie nu era

prezentä nici o persoană iar Ia nr. de telefon din cerere nu s-a răspuns) h24 m - reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminare ramuri

uscate/&ânte, in vederea evitării produceńi de pagube mateńale sau accidente, specia Populus

având lemnul de esenţă moale.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa I Ia

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

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna) pentru a nu

II afectat echilibrul biologie al acestuia (cu excepţia eliminăńi ramuńţor uscate şi &ânte, Iucrare ce

se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal al terenului pe care se

află arborele, cu personal autońzatlspecializat, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorăńi construcţiilor din jur, a

reţelelor aeriene şi a autotudsmelor din zonă.

Precizăm că propńetarul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea exeeuţiei

lucrăńlor, siguranţa bunuňlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Mexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezenml aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Toaletare — 1 ex.

oirectorÉxecutiv,
Sim ‘ă-Maiąw1OPA

-L nu

Ąf Ţ ! Întocrnit

-
Expeđ Vasilica PLEŞUťt&,...,,

Red: V.P:. /4ex. — 19V8.2019 prezentui aviz a fost postat pe şite-uI PMR
pe dđt&1q,g 2019

OA Cc?w! nr 47 a,d oeM 050013, sedor 5, fluanşti. Rumănia I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26, AUU 2oţg

CĂTRE
S.C. ROMANJTZA CQN PREST S.R.L

e-mail: -

Spre ştiinţă
Doamna
Str. nr. sector 1, Bucuresti

(str. Herăstrău nr. 20, sector 1)

Referitor la adresa doamnei calitate de administrator al S. C.
ROMANITZA CON PREST SRL, înregistrată Ia P.M.b cu m.i /49306/25.06.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.6176/26.06.20l9, prin care solicită emiterea avizului de defřiare pentru 1 brad situat
în curtea imobilului nr.20 din str. Uerăstrău, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de
31.07.20 I 9, a fost inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificăńle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinUor:
Curte imobfl 11ľ. 20, str.Herăstrău, stânga acces imobii

-1 ex. Abies alba ( brad) 015 cm, h Sm, în declin biologic, uscat 80%
Lucrădle de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului legal al terenului pe

care se află arborele. pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărü construcţülor din jur, a reţelelor aeńene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborclui avizat pentru defiişare, conform
H.C.&MB. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea
exemplamlui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în perioada optimă

( toamna anului 2019- primăvara anului 2020), în curtea imobilului nr. 20 din str. Herăstrău,
conform Angajamentului de Plantare nr.6176/A/1108.2019.

Nr.1749306/ 6176/

I i



La finalizarea lucrăńlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit de

avizul Minister&ui Culturii. întrucât locaţia t5gurează pe lista Monumentelor Istodce/Zone

Protejale de pe raza Municipiului Bucureti.
Defrişare -1 ex. uscat 80%

DIRŞCTOR ËXECUTJV
Sina-MaHaňa POPA

Întocmit:
Exp. Vasilica PLEŞU ýat.-

Red: VP:. 14ex. — 19.08.2019 pmzentuż aviz a fost postat pe site-W PMB

http://www.pmb.roĺinstítutii/nrimariaďdÉrecłii(directia mediułavize arboń in çonsultare/avize arbori n consultare.Dho, pe data de

19. AU6. 2019



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26, AU& 2019

CĂ TREJ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Doamna P
Str. nr. .‚ sector 1, Bucuresti
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10671/28.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1751898/03.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6611/04.07.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei de emitere a avizului de
specialitate de defrisare pentru o salcie situată în aliniamenrul străzii Dunei nr. 4, sector
1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilcr verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
AliniamenV platbandă, str. Dunei, în dreptul imobilului nr. 4

- lex. Salix sp. (salcie ) 025cm, h lOm, în declin biologic, înclinat, prezintă lipsă
scoarţă de Ia colet până la inserţia arpantelor pe o parte a trunchiului, atac de boli i
dăunători, existând riscul prăbuirii i producerii de pagube materiale sau accidente Ia
condiţii meteo nefavorabile i nu numai, specia Salix având lemnul de esenţă moale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aerie ne.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
a 6ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara
anului 2020) asťel: 1 ex. în platbandă în Iocul rămas Iiber după extragerea
rădăcinilor la adresa sus menţionată în vederea completării aliniamentului stradal,
respectiv 5ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

Iš4II

Nr. 1751898/6611/

Bd. Reaina Elisabeta nr 47. d nostal 050013. sedor 5. BucumsW Ramânia



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 afln.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr.

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

verifícării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele

unde s-au plantat cele 5ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din

acelaşi act normativ.
Prezentu( aviz are termen de valabilitate 2 ani de ?a data emiterH.

Defrişare — 1 ex. în declin biologic

LU;p0.

Pîtecţor Epcutiv,
‘&flaŞM'aflana POPA

Întocmit
Expert Vasüica PLEŞU$-IĄ

Red: VP:. /5ex. — 19.082019 prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB

httnJ/www.Dmb.roíinstitutiiirimaria/directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consuhare/avize arboń in consuhare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

CĂ T R E:

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR I SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Str. Sf. Ecaterina, Sector 4, Bucuresti

e-mail: contact(&assmb.ro

Spre ştünţă:

—Spitalul CIinic “Filantropia"
Bulevardul Ion Mihalache nr. 11-13, Sector 1, Bucureti
e-mail: oĺficespitaIuIflIantropia.ro

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 18406/01.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1754809/12.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6972115.07.2019, privind emiterea avizului de specialitate
de intervenţie asupra arborilor situaţi în incinta Spitalului Clinic “Filantrnpia" din Bulevardul Ion Mihalache nr.
11-13, Sector 1, vă facem cunoscut faptul că, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 06.08.2019, s-a
inventariat următowl mateńal dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaflhlor verzi din intravUanul Iocalităţflor, cu modiňcăńle i completările
ulĺerioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protece a spaţiiĺor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureti, avizăm:

Toaletareilucrări de întreţinere, ĺormare i regenerare a coronamentuluilportului următorului
materialului dendrologic:
Post pază intrarea — din str. Dr. Iacob Felix:

— lex. Acer negundo (adarul de cenusă) BOcm, h 8-9m — eliminarea ramuńlor uscate, eliminarea
Iujerilor/Iăstarilor Iacomi din zona inferioară a coronamentului/zona superioară a twnchiului, reducerea
crengilor din zona superioară a coronamentului (zona de vârt) cu 2m i reducerea uniformă a crengilor din
zonele Iaterale a coronamentului cu 1-1,5m, în vederea echilibrăhi acestuia;
Zonă statuie — General Mihafl Ilarionovici Kutuzov:

— lex. Catalpa sp. (catalpă) e 30-35cm, h 6-8m, inclinat 45° către alee/zonă parcare — eliminarea
ramurilor uscate, reducerea arpantei aplecată peste autoturisme cu 2-3m (tăierea se va aplica în zona de
ramificare a acesteia) ş echilibrarea acestuia;
Zonă sta ţie hidrofoare — imag. A0004, A0005 — cf. adresă:

— lex. Morus sp. (dud) O 45cm, h 12m, uor înclinat deasupra staţřei de hidrofoare — eliminarea
ramurilor uscate, reducerea arpantei aflată deasupra staţiei de hidrofoare cu aprox. 3m (tăierea se va efectua
în zona celei dea doua ramiflcaţie — de Ia vârf către bază) i echilibrarea coronamentului — reduceri uniforme
de 1-2m.

I,.;=iiI
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Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Zonă intrare din B-dul Ion Mihalache:

— lex, Fraxinus sp. (frashi) O 8O-9Ocm, h 7-Bm, 100% uscat (imag. Â0008, A0009 — cf. adresă) —

toaletat excesiv;
— lex. (trunchi) Picea sp. (molid) O 25cm, h 5m, iOO% uscat — lipsă coronament;

Zonă scuar rotund din faţa inträrfl principalea spitalului (imag. A0007, AOO1 O — cf. adresă):

— 2ex. Picea sp. (molid) O 35cm, h lOm, declin biologic — inclinate spre alee, lex. prezintă rană intinsă

pe trunchi pe o lungime de 1 ‚5m i lex. este suĺocat in proporţie de 80-90% de iederă;

Zonă (atera(ă stânga faţă de intrarea principală a spitalului (latura spre 8CR):

— 2ex. Fraxinus sp. (frasin) Z 80-lOOcm, h 6-9m, 100% uscati — toaletaţi excesiv;

Zonă Iaterală dreapta faţă de intrarea spitalului către camera de gardă:

— lex. Tilia sp. (tei) O G5cm, h lOm, 100% uscat (imag, A0003, A0015 — cf. adresă) — lipsă coronament;

— lex. (trunchi) Morus sp. (dud) e 35cm, li 2m, 100% uscat — lipsă coronament;

Zonă spate spital (sta ţie UMEB):

— lex. Robinia sp. (salcăm) e 25-35cm, h lOm, 100% uscat (imag. A0006, A0013 — cf. adresă);

Zonă spate spital — adiacent sta ţie oxigen:

— lex. Aesculus hippocastanum (castan porcesc) O 5Ocm, h 6-7m, declin biologic — Iipsá coronament in

proporţie de 70% - toaletat excesiv datorită staţiei de oxigen adiacentă, prezintă scorbură pe twnchi la

ramificarea tulpinii i atac vizibil de dăunători minieri;

Zonă spate spital — adiacent ţeavâ gaze:

— lex. Gladitsia triachantos (glădiţă) e 45cm, h lOm, declin biologic — înclinat 1O° spre ţeava de gaze,

prezintă scorbură mare pe trunchi Ia ramificarea tulpinH În urma desprinderH unei arpante principale, cilindru

central afectat;
Zonă intrare din Str. Dr. Iacob Felix:

— 1 ex. Ailanthus altissima (cenusarullĺals-otetar) @ 3Ocm, Ii 8-1 Om, 80% uscat — Ioaletat excesiv.

Lucrări de igienizare i întreţinere necesare:

Toată suprafaţa de teren acoperită cu vegetatie:

— eliminareaitunderea vegetaţiei spontane erbacee i eliminarea speciilor dendrologice invazive de

Ailanthus sp. (fals-oţetar) i Acer negundo (arţarul-de-cenuă) cu diametrul trunchiuńlor mai mici de 6cm;

— eliminarea lianelor crescu(e pe (runchiul arborilor, unde este cazul;

— aplicarea următoarelor Iucrări Ia toate exemplarele de arbori: eliminarea drajonilor i a Iăstarilor

Iacomi, eliminarea ramurilor/crengilor uscate, ridicarea coronamentelor, răriri În coronament i reduceri uoare

i uniforme a coronamentelor cu 1-1 ‚Sm;

— ĺasonarea periodică a arbutiloĘ

— eliminarea de pe suprafeţele verzi, a depozitelor de deeuri vegetale (resturilor vegetale rămase în

urma Iucrărilor anteńoare).

Menţionăm că potrivit HCGMB nr,304/2009 privind Normele de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, pentru reĺacerea fondului vegetal, in compensarea celor 13 exemplare de arbod avizati

pentru detrisare, aveţi obligaüa plantădi, în perioada optimă speciücă acestor tipuri de lucrări, a 33 ex. arboń

Iineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm i inălţime corespunzătoare diametrului în

funcţie de specie (rapođ de plantare - 6:1 pentru 4ex. in dectin biologic i 1:1 pentru Yex. 6O-100% uscate), in

curtea imobiluluí de la adresa sus menţiona(ă, conform angajamentului de plantare nr. 6972/A11308.2019.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuăndu-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteňorarea

construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene, astfel:



- Iucrările de defriare i scoatere a rădăcinilor arborelui se pot efectua in orice perioadă a anului, in
vederea evităńi produceńi de evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantădi de
material dendrologic tânăr în Ioc i în zona imediat apropiată, după caz;

- Iucrările de toaletare/intreţinere a coronamentelor arborilor se vor executa conform art. 6 pct. 6 din
Anexa 1 Ia H .C . G . M B n r. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiUor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-phmăvară) pentru a nu fl afectat echi!ibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă
a anului);

- igienizarea zonei se va executa conform prevedehlor HCGMB nr. 121/30.06.2010, in vederea
asigurării unui climat sănătos i a condiţiior optime de dezvoltare a mateńaîului dendrologic rămas i
protejarea amenajăň estetice ce-i îndepIinete rolul de protecţie ecologică.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuńlor i a persoanelor
în zona operaţiunilor, supravegherea execuUei Iucrărilor (ce se vor eíectua numai cu personal specializat in
domeniul horticulturfl/silvicultuhu/peisagisticii), pńvind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăiehlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru reiaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Directia
de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),
Sector 5.

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

o

Toaletare —

Defriare —

3ex,
4ex. in declin biologic;
9ex. 80-100% uscate.

!ntocmit:

Exp. Simona,pSCU

ŕ-.

Red: S.P. 15 ex. — 19.08.2019 prezenhil aviz a fost postat pe site-uI PMB . i 6. 2019
htl:/Nrww.gmbroRnstRutiUpńmańa!diíectiĹ/direcUa mediu!avize orbcń in consultarelavi2e arbod in çonsultare.php ‚ pe daľa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂ T R E:

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERWCIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Str. Sf. Ecateňna, Sector 4, Bucuresti

e-mail: contactassmb.ro

Spre $iinţă:

— Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ‘Prof. Dr. Dan Theodorescu"
Calea Plevnei nr.17-21, Sector 1, BucuresU
e-mail: secretariatspitaIomf.ro

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr 18406/01.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1754809/12.07.2019 i Ia Oirecţia de Mediu cu nr. 6972/15.07.2019, pńvind emiterea avizului de specialiĺate
de intervenţie asupra arbońlor situati în incinta Spitaluiui Clinic de Chiwrgie Oro-MaxUo-Facială “ProĹ Dr. Dan
Theodoresctŕ din Calea Plevnei nr.17-21, Sector 1, vă facem cunoscut faptul că, Ia verWcarea eíectuată pe
teren in dala de 06.082019, s-a inventańat următorul mateňal dendrologic pentru care in conĺormitate cu
Legea nr 24/2007 privind reglementarea .şi administrarea spaţiiior verzi din intravUanul localităţilor, cu
modiűcărfle .şi comp!etărfle u!terioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi pe teritoriul Municipiuiui BUCUrGSt1, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Curte spate, Ia Iimita de hotar:

— lex. Mows sp. (dud) O 60-7Ocm, h 6m, dezechilibrat (reprezentând un peńcol pentru proprietatea
invecinată), Iipsă coronament 50% datorită frângerii i desprinderii unor arpante principale de mari
dimensiuni, in urma cărora au rezultat răni deschise/scorburi mań, prin care pătrund apa i dăunătorii ce
afectează în mod direct cilindrul central; rădăcinile i trunchiul aíectează structura de rezistenţă a gardului de
cărămidă i a construcţiei invecinate — datorită poziţionării i dezechilibrării arborelui.

Lucrări de igienizare i intreţinere necesare:
Toată suprafaţa de teren acoperită cu vegetatie:

— eliminarealiunderea vegetaţiei sponiane erbacee i eliminarea speciilor dendrnlogice invazive de
Ailanthus sp. (íals-oţetar) i Acer negundo (arţaruIde-cenuă) cu diametrul trunchiurilor mai mici de 6cm;

— eliminarea Iianelor crescute pe twnchiul arborilor, unde este cazul;
— aplicarea următoarelor lucrări Ia toate exemplarele de arboń (ind într-o majoritate de peste 90%

formată din specflle de tei i arţar): eliminarea drajonilor i a Iăstarilor Iacomi, eliminarea ramurilorlcrengilor
uscate, ridicarea coronamentelor, răriń in caronament şÎ reduceń uoare i uniforme a coronamentelor cu
1-1 ‚5m;

I,aiiI
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— fasonarea periodică a arbutiIor;
— eliminarea de pe suprafeţele verzi, a depozitelor de deseuri vegetale (restuńlor vegetale rămase in

urma Iucrărilor anterioare).

Menţionăm că potdvit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriuĺ
Municipiuiui Bucureti, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defńare,
aveţi obligaţia plantărĺi, În perioada optimă specifică acestor tipuri de Iucrări, a 6ex. arbori tineri cu balot de
pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm i inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie
(rapod de plantare - 6:1), în curtea imobilului de Ia adresa sus menţionată, conform angajamentului de
plantare nr. 6972bis/A/13.08.2019.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene, astfel:

- Iucrăńle de defriare i scoatere a rădăcinilor arborelui se pot efectua in orice perioadă a anului, in
vederea evităńi producerii de evenimente cu urmări nedohte i crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr (in zona imediat apropiată — În acest caz);

- Iucrările de intreţinere a coronamentelor arborilor se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, in
perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnä-pńmăvară) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic a[
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in ońce perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa conform prevederilor HCGMB nr. 121/30,062010, în vederea
asigurărfl unui climat sănătos i a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas i
protejarea amenajări estetice ce-i indepIinete rolul de protecţie ecologică.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a persoanelor
in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor efectua numai cu persQnal specializat in
domeniul horticultuhi/silviculturű/peisagisticii), privind: respectarea avizulu[, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, in çaz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcţia
de Mediu din cadrul RM.B. cu sediui în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),
Sector 5.

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

Defriare — 1 ex. în declin biologic.

!ntocmit:

Exp. Simona POfESCU

Red; S.P. 15 ex. — 1408.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
S.C. M. IG!ENA
B-dul Unirii nr. 57, BLE4, sector 3, Bucuresti

e-mail:

Referitor la adresa dvs. nr.8295/24.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1741392129.05.2019

O şi la Direcţia de Mediu cu nr.5111/30.05.2019, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea

S.C.M.IGIENA. de emitere a avizului de speeialitate pentru arbońi situaţi în aliniarnentul străzii

Q Calea Dorobanţilor nr. 111-131, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.20 I 9, s

a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul loealităţilor, cu modificările i

completările ulterioare şi RC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de

pe teritońul Municipiului Bucureşti. avizăm

Toalctarc:
Aliniament Cařea Dorobanţilor nr. 1 l 1-131. bloc 9F, în dreptul societăţii „ Igiena"

Reducerea cu 0.5m din lungimea ramurilor tinere ońentate spre bloc, în vederea degajăňi faţadei

societăţii ‚. Igiena" i eliminarea ramurilor uscate i frânte prezente în coronamentele arborilor:

- lex. Fraxinus sp. (fiasin) O 2Ocm, h 6m

- 1 ex. Tilia sp. (tei ) O 2Oem, h 6m

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ü 2Ocm, h 6m

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului legal al terenuřui pe care se află

arborii, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie

O a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara sau toanma), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi

ramurilor uscate i Itânte, lucrare ce se poale executa în orice perioadă a anului), evacuăridu-se

( masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de aeees. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteriorăńi construcţiilor din jur.

Precizăm că adrninistratorul legal aI terenului pe care se află arborii este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art 6, pct. 8 din Anexa nr, I Ia I-I.CG.M.B. nr. 304/2009.

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

Totdetare :3ex. arbori

Director Executiv;,
Simona-Maqiana IQPA

:jtJ ;Ą Tntocmit
ExpertVasilica PLEŞU.€

Red: VP /5ex. —‘c-ţ9. O.2Ol9 pmeniuI aviz a ťost postat pe site-uJ PMB pe data de

22. AUG. 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7.7, AU& 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti
Spre ştiinţă
-Asociaţia de Proprietari bloc 2
B-dui Iancu de Hunedoara nr. 25, sector 1 Bucuresti
-Doamna
B-dul L nr bI sc. et. ap. ‚ sector 1, Rucureti

Referitor la adresele dvs. nr.2034/28.05.2019, 2527/28.05.2019, înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1742157/31.05.2019, 1742166/31.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5261/03.06.2019,

Q 5269/06.06.2019, prin care ne transmiteţi cererea Asociaţiei de Proprietari bloc 2, B-dul Iancu de
Hunedoara nr, 25 i cererea doamnei privind emiterea avizului de specialitate
pentru arbońi situaţi în spaţiul verde respectiv în spátele blocului, lângă parcare i lângă parcul
Liceului Tonitza, după verificarea efectuată pe teren, în data de 31.07.2019, în eonformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modiflcăńle şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare:
Spaţiul verdefată bloc 2, B-dul Iancu de Hunedoara 12ľ. 25:

Redueerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminăńi
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare aI arbońlor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate/frânte
la:

- 3ex. Celtis sp. (sâmbovina) 020- 4Ocm, h 10-12m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-m, h 10-14m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25cm, h lOm
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminăńi

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile sau ehiar de
dezrădăcinare al arbońlor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate/frânte

la:
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 30-SOcm, h 14m
- 1 ex. Sophorajaponica (saleâmjaponez) O 4Ocm, h 14m
-1 ex. Koelreuteńa sp. (oţetar galben) O 40m, h 14m
-1 ex. Thuja sp. (tuia) O IScm, b 6m, eliminare ramură fřântă prezentă în coronament

Spaţiul verde spate bloc 2, B-dul Iancu de Hunedoara 11ľ. 25:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborilor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate/frânte

la:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30-6Ocm, h 12m

IeiI
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-2 ex. Tilia sp. (tei) o 30-7Ocm. h 10-14m
-1 ex. Acer sp. (arţar) O 40m. h 12m

Spate bloc 2, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 25, Iângă parcare i Liceul Tonitza:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării

riscului de despńndere. frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborilor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate/frânte
la:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-6Ocm. h 12-14m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocm. h 8m
Spate bloc 2, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 25, lângă parcare i Liceul To,,itza:
Eli;nżnare ramuri ztscate/Jiô;;ĺe prezeníe în coronanzeniek arborilor la:
-4 ex. Acer sp. (arţar) O 30-4Ocm. h 10-12m
-l ex. Juglans sp. (nuc) O 2Scm. h 8m

Aliniament stradal, B-dul Iancz de Hunedoara nr. 25, bloc 2
Ežhninarc ramuri uscaieĺfránie prezenÍe in coroncunenĺele arborilor la
- lO ex. Fraxinus sp. (frasin) O 10-IScm. h 4-6m

Dcfriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde bloc 2, stânga acces scara A, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 25:

-1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O lScm. h 2m. uscat lOO%
Lucrările avizate se vor executa prin grija adrninistratorului legal al terenului pe care se află

arbońi. cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene. astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna). pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua. pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţńlor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare. conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l ex. arbore cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la 1 m de la bază şi înălţimea exemplarului
corespunzătoare circumferin;ei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în perioada optimă ( toamna
anului 2019-primăvara anului 2020), în spaţiul verde aferent blocului de la adresa sus rnenţionată.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü
Toaletare

— 38ex.
Defrişare —] ex. uscat 100%

uLU;
DIRECTOR E JTIV
Simopa-Mariah OPA

ą:ŕ; -

Întocmit: Exp. VasiIica PLEŞU
Red, VP/Sexfll.08.2019 ĄrF'
prezentul aviz a fost postat pe site-I 1i

pe data de

1. -

_________
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 174223161744410/5305,5474! 77 AUG 2019

CĂTRE
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ENDQCRINOLOGIE „C.I. PARHON"
B-dul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1, Bucuresti

e-ma i 1:

ĺn atenţia domnului 4ef Serviciul Administrativ
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., nr. 5210/19.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1742316/03.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.5305/04.06.2019 i Ia Adresa ADPS1
nr. 9244/05.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.1744410/07.06.2019 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr.5474/10.06.2019, prin care ne transmite solicitarea dvs. de emiterea avizului
de specialitate pentru 30 arbori situaţi în B-dul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1 ‚ Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 10.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curtea Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon", B-dul Aviatorilor nr. 34-
38

-40 ex. arbori aparţinând speciilor : Tilia (tei), Morus (dud), CataIpa (catalpa), Acer
(artar), Celtis (sâmbovină), Ailanthus (fals oţetar )‘ Juglans (nuc), Fraxinus sp.(frasin),
Magnolia sp.(magnolia), Robinia sp. (salcâm) O 20- 8Ocm, h 10-14 m

• reducerea cu 1-1,5m a Iungimii ramurilor pendule orientate spre cladiri, anexe, alei
pietonale, Ia arborii cu volume mari ale coronamentelor situaţi în aliniamentele
adiacente aleilor pietonale şi a celor situaţi în imediata vecinătate a clădirilor aI
căror coronamente afectează faţadele/acoperişurile acestora

• eliminarea ramurilor uscate/frânte i reducerea cu 1/4, respectiv 1/3 (după caz,
funcţie de gradul de înclinare/periculozitate) din înălţimea/volumul coronamentelor
pentru arborü care prezintă coronamente de mari dimensiuni, pentru cei
înclinaţi, în vederea diminuării masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii,
producerU de evenimente cu urmări nedorite în timpul fenomenelor meteorologice
nefavorabile (vânt, furtuni, zăpez;

• toate Iucrările menţionate mai sus se vor executa cu echilibrarea coronamentelor
arborilor şi cu asigurarea menţinerii şi/sau creşterii viabilităţU acestora.

Defrięare i scoaterea rădăcinilor:
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Curtea Institutului Naţional de Enđocrinologie „C.I. Parhon", B-dul Aviatorilor nr.
34-38

- 1 ex. Tilia sp(tei) 0 3Ocm, h 12m — uscat 100% ( Iângă capelă)
- 1 ex Ulmus sp(ulm) 0 2Ocm, h 12m — uscat 100% ( Iângă capelă)
- 2 ex. Ulmus sp(ulm) 020- 3Ocm, h 12m — uscat 100% ( spate Corp B)
- 1 ex. Acer sp.(acer) e 2Ocm, h 1Dm — în declin biologic, prezintă scorburi Ia cotet,

cilindrul central este afectat, trunchi fisurat pe toată Iungimea, Iipsă scoarţă pe anumite
porţiuni, existănd pericolul prăbusirii si producerii de accidente sau pabube materiale
(Iângă bazinul de oxigen)

- 1 ex. Tilia sp.(tei) 08 O-lOOcm, h 1Dm, bitulpinal — în declin biologic, prezintă
scorburi Ia colet, existând pericolul prăbusirii si producerU de accidente sau pabube
materiale.(spate policlinică)

- 1 ex. Morus sp.( dud) 08 0-lOOcm, h lOm —sistemul radicular este prezent Ia
suprafaţă, fără a avea suficient spaţiu de nutriţie pentru o dezvoltare armonioasă a
arborelui, existând pericolul prăbuirii si producerfl de accidente sau pabube
materiale.(curte interioară, pe partea cu str. Zambaccian)

- 3 ex. Ulmus sp.(ulm) 025- 3Ocm, h 12m — uscate 100% (cude interioară, pe
partea cu str. Zambaccian

- lex. Acer sp.(artar) O4Ocm, h 12m — uscat 100% (intrarea principală)
- lex. Ulmus sp.(ulm) O2Ocm, h lOm — uscat 100% (Iimita gardului institutului cu B

dul Aviatorilor)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

află arborii, cu personal calificaUspecializat, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

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

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şÍ crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuUei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în cai contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 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.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure$i, in compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a
27ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i
înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare din toamna anului 2019 — primăvara anului 2020, respectând Angajamentul de
plantare nr5305, 5474 /A din 13.08.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. ad. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure$i, 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 acelasi act normativ.
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Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale, întrucât Iocaţia figurează pe
Iista Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Toaĺetare -40 ex.
Defri.are — 12 ex, din care 3 ex. în decĺin biologic i 9 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
SinwşL4ř' iqnu POPA

Expert Vasilica Pleşu

o
o

md: VP/Gex.ľ2108.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpuIpmbroĺinstitutiímnrimaría/directii/directia mediulavíze arbod in consultareiavize arboń in consultare.php, pe data7i%, AUG
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1744124, 1750655/ 5497,&t29 27, AUG. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigraüei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre tiinţă
Akcent Development SRL
Str. Sabarului nr. 2, cam 2, Ioc. Vârteju, ora Măgurele, jud. Ilfov
Domnului administrator
e-maii

„ - - - -

c2
Referitor la adrese]e Akcent Deve]opment S.R.L, prin domnul în calitate

de administrator al űrmei, înregistrate la P.M.B cu nr.1744124/07.06.2019, 1750655/28.06.2019 şi
la Direcţia de Mediu cu nr.5497/10.06.2019, 6428/01.07.2019, prin care solicită emiterea avizului
de specialhae „ de toaletare pentru vegetaţia sponLană i defriarea a 7 ex. arbori de pe
amptasamentul din str. l.D. Mendeleev nr 5, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data
de.2019, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.&M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Platbandă sitnată în partea din spate a propńetăţii, stânga acces către parcarea subterană, str.
LD. Mendeleev nr. 5:

Reducerea cu 1/4 a vo]umului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de desprindere,
(D frângerc şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al

arborilor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscair/frânte la

O - 4ex. Ailanthus altissima(fais oţetar) 010- l2cm, h 6-lOm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Platbandă, situată la limita propfletăţü, stânga acces către parcarea subterană, str. LD.
Mendeleev nr. 5:

- lex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®3Ocm, h 12m, crescut paralel cu solul,e existând
pericolul frângerii i prăbuşirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai.
Eliminare lăstafl lacomi aparţinând specülor Ailanthus altissima a1s oţetai) ţi Morns(dnd)

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui legal al ierenului pe care se află
arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echibbrul biologic a
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)
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-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederi]or
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform FLC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la l m de la bază şi ină]ţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 : l) în perioada optimă

( toarnna anului 2019-primăvara anului 2020), astfeL : I ex. în platbandă după extragerea
rădăcinilor, de la adresa sus menţionată i 5 ex, în zone deftcitare în vegeuţie de pe raza secwrului

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

Prezentul avjz are termen de valabilitate 2 ani de Ja data emiterii.
Toalctare — 4ex.
Dcfrişare — 1 ex. în pei-icol de prăbadre

DIRECTOR EXECUTIV
Simona?MéiJpna POPA

!ntocmit: Exp. Vasilica PLEŞU

Red: VP16 ex./20 052019
prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB

pe data de

7l UG. 79I
1
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t' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27. AUS. 7019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
-Doamna i

Str - i nr. ‚ sector 1, Bucuresti
-Doamna -

Str. i nr. sector 1. Bucuresti
-Domnul (
Str nr. sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr. 10213119.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1749352/25.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6169/26.06.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei L a doamnei -

a domnului de emitere a avizului de specialitate pentíu
arborü situaţi în aliniamentul străzii . Izbiceni, în dreptul imobilelor nr. 69, 71 i 77, sector
1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data 09.08.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Izbiceni, în dreptul imobilului nr. 69

- lex. Prunus cerasifera (corcodu ) 025 cm1 h 6m, reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile ş eliminare ramuri uscate i frânte.
Aliniamentul străzii lzbiceni în dreptul imobilului nr. 77

- lex. Fraxinus sp. (frasin ) 080 cm, h15 m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate i frânte.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe care
se află arborii, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate ş frânte, lucrare ce se poate

Nr. 1749352/6169!
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executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces1 Iuândwse măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din

jur.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului pe care se află arborh este

răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în

zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.
Menţionăm că în aliniamentul străzii Izbiceni, în dreptul imobilului nr. 71, exemplarul

de Fraxinus spĄfrasin) nu necesită Iucrării de intervenţii în coronament.

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

Toaletare —2 ex. arbori

Directot ExectÎtv,
Simoha-ą4 rÎâÜâPQPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEUţ''

Red: VP. /7ex. — 19.O&2019 prezentul aviz a fost postat pe siże-uI PMB
pe dala de

22.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756818/7245; 1756816/7246; 1756778/7250
77 AUG 2019

CĂ TRE,
S.C EXPO FRIG S.R.L.

Str. Făntânica nr. 36, sector 2. Bucuresti
D-nul:

Str. ‘ or 1
Domnul, — împuternicit
E-mail:

(str. Moeciu nr ĺstr. Ţârmuiui nr sector 1)

Referitor Ia adresele dvs, înregistrate Ia Primăria Municipiuiui Bucuresti cu nr
1756818/19.07.2019; 1756816/19.07.2019; 1756778/19.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.7245122.07.201 9; 7246/22.07.2019; 7250/22.07.2019 prin care soflcitaţi defriarea unor
arbori viabih situaţi pe amprenta vütoarei construcţii i împrejmuiri situate în str Moeciu nr.

str. Ţărmului nr. sector 1, respectiv a arboriIor uscaţi/declin biologic avansat care
prezintă pericoi pentru persoanele/autovehiculele ce tranzitează aleea de acces, (zona
nefiind împrejmuită Ia data prezentei), pe cele două terenuri proprietate privată de Ia adresa
sus menţionată (conform documentaţiei depuse) după verificarea efectuată pe teren în data
de 07.08.2019 si semnarea unui Angajament de plantare în compensare pentru arborü
uscaţi/declin biologic avansat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui iocalităţilor, cu modificările şi completăriie
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Arbori uscaţi situaţi pe cele două terenuri proprietate din Str. Moeciu nr /str. Ţărmului nr
între care nu există dehmiiare:

- 4 ex. Popuius pyramidalis (plop piramidal) O 90-lOOcm, h 8-llm, uscate 80-100%
(1 ex. Iipsit de coronament i 2 ex, acoperite cu Hedera helix i cilindrui central putred)

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr, prin
grija proprietarului Iegal ai terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţiiior din jur.

Precizăm că proprietarul Iegai aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea prevederiior avizului, siguranţa bunuriior şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în cai contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct B
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantărU a 4 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie în incinta proprietăţilor de ia adresa sus menţionată, în
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perioada optimă din primăvara — toamna anului 2020, conform Angajamentuiui de plantare nr.

7245 72461A113.008.2019.
La finalizarea Iucrărilor de piantare conf. ad.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceiaşi act normativ

Intrucât Ia data verificărü pe teren au fost identificate 2 ex. arbori dezrădăcinaţi i sprijiniţi

în coronamentele arborilor invecinaţi i numeroase ramuri frânte existente în coronamentele

arborilor ampiasaţi pe malul Iacuiui i în imediata vecinătate a aiefl carosabile, ca urmare a

condiţUior meteorologice din 2019, reiterăm că in conformitate cu art. 6, alin 4) pct. a) din
HCGMB nr. 304/2009 proprietarfl/administratorfl Iegali ai terenurilor au obflgatia ‚in cazul
prăbuirü unor arbori/ramur datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile,

proprietarü/administratorü Iegali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor i ridicarea

materialului Iemnos pentru decongestionarea zonei. In Iocul arboruor dezafectaţi se vor

efectua p/antărĄ iar pentru arborë deterioraţi se vor aplica tăieri de corec(ie
Totodată menţionăm că prin adresele nr.1756818/7245 ;175677817250 (1747762/6007)

din 09.08.2019 i 1756816/7246 ;1756778/7250 (174776116007) v-au fost aduse Ia cunotinţă

neconcordanţele dintre planul de amenajare transmis (arborfl existenţi, arborii propui pentru
defriare, Iocaľzarea aleatorie pe plan confruntate cu realitatea din teren) pian care nu a fost
asumat (semnaUstampilat de arhitectifirmă de arhitectură). După completarea documentaUei

cu ceie solicitate prin adresele sus menţionate, aceasta va fi reanalizată în vederea emiterü
avizului de speciaiitate pentru arborfl care împiedică edificarea construcţiei.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare — 4 ex. arbori uscaţi 85-1 00%

DIREÇ.TÓLĘĘXECUTIV
Simęha-Mariaňa, POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. AUG.2i9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna -

Str. r. sector 1, Bucuresti
Domnui
e-maH:

Referítor Ia adresa dvs. nr.9201/05.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1744407/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5473/10.06.2019, prin care ne
transmiteţí solicitarea doamnei i a domnului privind
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în aliniamenul străzii Carpenului
nr 54, sector 1, după verificările efectuate pe teren în data de 22.08.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea răđăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str Carpenului nr. 54:

- 1 ex. Tilia sp.(tei) e 7Ocm, h 12m — în declin biologic, prezintă scorbură
profundă Ia colet, Iipsă cilindrul central, atac de boli i dăunători, existând pericolul
prăbuirii şÍ producerií de accidente ş pagube materiale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea
producerü de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a

nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţülor din jur ş a reţelelor aeriene,

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

obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumfehnţa trunchiului

Nr 1744407/5473/

4AOĄ



de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de
6/1) în períoada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, astfel: 1 ex. în
alveola rămasă liberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în vederea
completăríi aliniamentuluí stradal conform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament i 5
ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746550/ 5796! 2g. AU& 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.9430/11.06.2019 ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.

1746550114.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5796/16.062019, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru 2 arbori situaţi în aliniamentul din str. Meze nr.

27, conform foto anexate, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările

ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale

din cadrul plantaţfllor de aliniament i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritcriul Municipiului Sucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolelor:

Aliniamentul străzii Mezes, în dreptul imobiIuIui nr. 27
- 2ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 6m —uscaţi 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija dvs., în calitate de

administrator Iegal aI terenului pe care se află arborfl, pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur

a reţelelor aeriene.
Pentru refacerea fonduíui vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu

balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare

diametwlui în funcţie de specie (raport de 1:1) în perioada optimă ( toamna anului 2019-

primăvara anului 2020), în alveolele rămase libere după extragerea rădăcinilor Ia adresa

sus menţionată, în vederea completărh aliniamentului stradal, conform prevederilor

H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul

plantaţfllor de aliniament.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Defrişare — 2ex. uscate 100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. ĄUG, Luh

CĂ TRĘ
ADMÍNIS TRA ŢIA DOMENIUL Ul PUBLIC SECTOR 1

B-dul Polŕgraflei nr4 Sector 1, Bucureti

o

Referitor Ia adresa dvs. nr 9442/ 11. 06.2019, înregistrată Ia P.M.3 cu nr.
1746542/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5800/18.06.2019, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate, de defriare pentru un arbore situat în aliniamenul

străzii Gheorghe Stâlpeanu nr. 23, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în

data de 22.08.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor

verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifĺcările i completărite ulterioare, H.C.G.M.B

nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţhlor

de aliniament si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:

Aliniament stradaI str. Gheorghe Stâlpeanu nr. 25:
O - 1 ex. Tilía sp. (tei) e SOcm, h lOm — în declin biologic, prezintă scorburi

profunde Ia colet i pe trunchi, atac de boli i dăunători, înclinat spre carosabil,

existând pericolul prăbuirfl i producerü de accidente i pagube materiale.
Lucrările de defrisare avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija

A.DP. sector 1, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M,B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.

arbori tineri cu balot de pământ cu circumfeńnţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6/1) în perioada optimă,

toamna anului 2019, primăvara anului 2020, astfeL 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după

extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în vederea completării aliniamentului

stradal conform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea

alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i 5 ex, în zone deflcitare în

vegetaţie de pe raza sectorului 1.

ia rU
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificăríi în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. în declin bioiogic

Sim
Director Executiv,

a POPA
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1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. AUG. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrefiei nr.4 Sector 1, Bucureti

O
Spre ştiinţă,
Domnul
e-mafl: j ş

Referitor Ia adresa dvs. nr. 8396/13.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1747372ĺ19.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5941/20.06.2019, respectiv adresa

nr. 14034/19.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1765473/21.08.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 9459/22.08.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea domnului

de emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamenui

străzii Mânzului, în dreptul imobilului nr. 48, sector 1, după verifcarea efectuată pe

teren, în data de 22.08.2019, a fost inventariat următorul material dendroiogic pentru

care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

Q
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif,cările i completările ulterioare,

H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din

cadrul plantaţiilor de abniament i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:

Alinîament stra daI str. Mânzului nr. 48:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 4Ocm, h 8m — uscat 100%

Lucrările de defrisare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentefor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a

reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex.

arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1:1) în perioada optimă,

toamna anułui 2019, primăvara anului 2020, în alveola rămasă Iiberă după extragerea

Nr. 1747372, 1765473/ 5941, 94951
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rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, în vederea completării a(iniamentului stradalconform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinereaalveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament
La finalizarea Iucrăriłor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. învederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplicasancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
ariana POPASimon
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. AU& ?O1
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucureti

Referitor ia adresa dvs. nr. 10576/26.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1750281/27.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6381/28.06.2019, prin care solicitaţi emiterea

avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului 15 din str. Nicolae

Constantinescu nr. 12, conform tbto anexate, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor veni din intravilanul localităţilor, cu modificările i

completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm

Defrişare i scoaterea rădăcinilor:

Spaţiul verde, bloc 15, str. Nicolae (‘onslantinescu :ir. 12:

- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O 2Ocm, h 5m — uscat 00%

Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija dvs., în calitate de administrator legal

aI terenului pe care se află arborele, pentru evitarea producerń de evenimente cu unîări nedorite.

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu błoca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr cu balot de pământ cu

circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie

(raport de 1:1) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) în spaţiul verde ai

blocului 1 5, în locul rămas liber după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceĺaşi act

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare — l ex. usca( 1 OO%

Director
Simo ia QPA

4/ Întocmit

H' Expert Vasilica PLESU

Red V.P. /4 ex — 26.08.2019 prezenżulawz a !oslpcsiatpe sde-uI PMB 26
ţtpJI.pmb.rorinstiutiiIorimanaidirecţiiIdirectia mediulavize arbcri in nsuttarę/avize arboň n ccnsultare.Dhp, pe data de RUS 2ű19

Nr. 175028116381!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. M&?Ü
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULU( PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs., nr.10448/25.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1750274/27.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.6383/28.06.2019, prin care solicita;i emiterea

avizului de defriare pentru doi pomi fmctiferi (un cire şi un corcodu ) situaţi în spaţiul verde al

bI. 2D din Şos. Pipera nr. 7. sector 1. aa cum sunt ilustraţi în fotografli)e anexate, vă facem

cunoscut că în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţülor

verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăriLe i completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

avizăm
Defriarc i scoaterea rădăcinilor:

Spa(iul verde din osecwa P!pera nr. 7, b[oc 2D

-1 ex. Prunus avium (cire) O 4Ocm, h 8m —uscat I00%

-1 ex. Prunus cerasifera (coreoduş) O 2Ocm. Fi 4m — coronamentui exemplarului este

puternic dezechilibrat. a fost afectat la condiţiile meteorologice nefavorabile din ultima perioadă. în

prezent trunchiul arborelui este debilitat, cu cilindru central afcctat, existánd perico[ul prăbuińi şĺ

producerii de pagube materiale sau accidente Ia condiţii meteo nefavorabile I nu numai.

Lucrăńle de deťńare avizate se vor executa prin grija dvs., în calitate de administrator legal

al terenului pe care se află arbodi, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului în compensarea

arbodlor avizaţi pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.

arboń tineri cu balot de pămâiit cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm. măsurată Ia inălţimea de

lm de ]a bază i înălţimea exemplanilui corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport

de I :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), în spaţiul verde al

blocului 2D. după extragerea rădăcinilor ]a adresa sus menţionată.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa I Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi ob]igaţia de a anunţa Direcţiu de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verWcării în

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

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.

Defrisure —]ex. nscaĺ JOO% i] ex. rnpż la condkii me/eo nefavorahile

Dírector EKe
Simona

k Expert Vasilica PLEŞUi

Red: P V ľ4ex. — 2608 0I9 pmzentul aWz a fost postatpe site-uJ PMB
pe data de

Nr. 1750274/6383/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. UW. 29
Nr. 1750837,175489016506,69711

CĂ T R E:

Teatrul de Revistă “CONSTANTIN TĂNASE"
Calea Victoriei nr. 33, Sector 1, Bucuresti

e-mail: secretańatteatwItanase.ro

(Teaĺrul de Vară din Parcul “REGELE MIHAI 1" — fost “Herástrău")

r

Referitor Ia adresele dumneavoastră cu numerele 1131/28.06.2019 i 1276112.07.2019, înregistrate Ia

P.M.B cu numerele 1750837/01.07.2019 şi 1754890I12.07.2019 i Ia Direcţía de Mediu cu numerele

6506/02.07.2019 i 6977/15.07.2019, privind emiterea avizului de specialitate de intervene asupra arborilor

situaU în incinta Teatmluí de Vară din Parcui REGELE MIHAI ĺ" — fost üHerăstrău» din os. Pavel Dimitrievici

Kiseleff nr. 32D, Sector 1, vă facem cunoscut faptul că, la verificarea efectuată pe teren în data de

02.08.2019, s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea i administrarea spa,tiîlor verzi din intravuanul Iocalitătílor, cu modificările i completărue

ulterioare i potrivit H.C.G.MB. 304/2009 privind Notmele de protecţie a spaţiUor verzi pe teritoóul Municipiului

Bucuresti, avizăm:

Toaletareĺlucrări de intreţinere, formare ęi regenerare a coronamentului/portului următorului

materialului dendrologic:
Zonă Poarta 1 — partea stângă:

— 1 ex. Tilia sp. (tei) multi-tulpinal — 4 tulpini, D 25-4Ocm, h 1 2m — eliminarea ramurilor uscate, reducerea

crengilor din zona supehoară a coronamentului (zona de vârf) cu 2m i reducerea uniformă a crengilor din

zonele laterale a coronamen(ului cu 1-1,5m, în vederea echilihrării acestuia;

Zonă Poarta 1 — partea dreaptă:
— lex. Quercus sp. (stejar) O 50-60cm, h 12m — eliminarea ramurilor uscale, reducerea crengilor din

zona superioară a coronamentului (zona de vărf) cu 1 ‚5-2m, echilibrare coronament;

— lex. Ulmus sp. (ulm) bi-tulpinal - e 30-4Ocm, h 10-12m — eliminarea ramurilor uscate, ridicarea

coronamentului, rărirea coronamentului, reducerea crengilor din zona superioară a coronamentului (zona de

vârt) cu 1,5-2m i reducerea uniformă a crengilor din zonele Iaterale a coronamentului cu 1-1,5m, in vederea

echilibrăńi acestuia;
Zonă Poafla 1 — partea dreaptă — platbandă adiacentă gradenă:

—lex. Robinia sp. (salcăm) O 45cm, h 10-12m — eliminarea ramurilor uscate, reducerea crengilor din

zona superioară a coronamentului (zona de vârt) i a celor aplecate peste gradene cu 1-2m, echilibrare

coronament;
Zonă Epo-flora:

— lex. Maclura pomifera (maclură/măwl cailor) o 35cm, h lOm — eliminarea Iianei

de pe twnchi i din coronament), eliminarea ramurilor usçate, reducerea uniformă a crenilor1-2?. ţ

____
___________________
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—lex. Robinia sp. (salcăm) O 45cm, h lOm — reducerea crengilor din zona superioară a coronamentului
(zona de vârf) i a celor aplecate peste gradene cu 1 5-2m şi a celor din Iaterala dinspre gradene cu max. 1 m,
echilibrare coronament;

—lex. Celtis sp. (sâmbovină) O 35cm, h 1O-12m — eliminarea ramurilor uscate, reducerea crengilor din
zona superioară a coronamentului (zona de vârf) cu 1 ‚5-2m;

—lex. Robinia sp. (salcâm) e 45cm, h 9-lÜm — eliminarea ramurilor uscate, reducerea crengilor
aplecate peste aleea adiacentă zonei de gradene (spre scenă) cu 1,5-2m, echilibrare coronament;

—3ex. Acer negundo (arţarul de cenusă) e 18-25-35cm, h 6-8m, înclinate i sprijinite de gardul de Iimită
(hotar) — afectând structura de rezistenţă a acestuia — eliminarea ramuhlor uscate, Iucrăń de rărire a
coronamentelor, reducerea crengHor aplecate peste gard i aleea exterioară cu 2-3m, ecbilibrarecoronamente;

—3ex. Acer negundo (arţarul de cenusă), din care lex. bi-tulpinal - e 20-35cm, h 8m — eliminarea
ramurilor uscate, reducerea crengilor din zona supehoară a coronamentului (zona de vârfl cu 1,5-2m —

degajarea zonei de acoperi;
—lex. Ailanthus altissima (cenuarul/íaIs-oţetar) O 2Qcm, h Bm — eliminarea ramurilor uscate,

reducerea crengilor din zona superioară a coronamentului (zona de vârf) cu 1,5-2m — degajarea zonei deacoperi;
—lex. Acer negundo (artarul de cenuă), bi-tulpinal - e 25cm, h lOm — eliminarea ramurilor uscate,reducerea crengilor coronamentutui dinspre aleea exterioară a parcului cu 1 ‚5-2m, echibrare coronament;
—lex. Acer negundo (artarul de cenuă), multi-tulpinal - O 25-35cm, h 1O-12m — eliminarea ramuhlor

uscate, reducerea uniformă a coronamentului çu 2-25m, echflibrare coronament;
Zonă Epo-flora — spate scenă:

—lex. Ailanthus aitissima (cenuaruI/fals-oţetar) e 30-35cm, h 12m — eliminarea ramuńlor uscate,reducerea crengilor aplecate spre clădire scenă cu 2m, echflibrare coronament;
—lex. Acer negundo (arţarul de cenusă) e 25cm, h 8-9m — eliminarea ramurilor uscate, reducereaarpantei aplecate mult peste clădirea scenei cu 2m, acoperirea zonei tăiate a arpantei cu masiic, echilibrarecoron ament;
—lex. Quercus sp. (stejar) O 7Ocm, h 8-lOm — eliminarea ramurilor uscate, ridicarea coronamentului,reducerea crengilor aplecate peste alee i stand cu 2-3m, echilibrare coronament;
—lex. Acer negundo (artawl de cenusă) O 4Ocm, h lOm — eliminarea ramurilor uscate, rărirea

coronamentului, reducerea uniĘormă a coronamentului cu 2-2,5m, echHibrare coronament;
—2ex. Celtjs sp. (sâmbovină) e 40-6Dcm, h 1O-12m — eliminarea ramurilor uscate, reducerea uniformăa coronamentelor cu 2m, echiubrare coronamente;
—lex. Celtis sp. (sâmbovină) e 50-55cm, h 1O-12m, scorbură Ia baza twnchiului —eliminarea ramuńloruscate, reducerea crengilor din zona superioară a coronamentului (zona de vârf) cu 2-2,5m.

Menţiuni:
—toate Iucrările de intervenţie în coronamentele arboriior, specificate in prezentul aviz, reprezintă tăieriale ramudlor tinere de schelet i a crengilor prinse de acestea1 fără afectarea sarpantelor principale alecoronamentelor, decât dacă acest Iucw este speciNcat în aviz — în dreptul arborelui (pentru cazuri deexcepţie);
—în cazul în care se constată, Ia momentul executărü lucrărilor, necesitatea impeńoasă de tăiere a unorarpante (ce prezintă tisuri, scorburi, etc.), Iocurile de tăiere a acestora vor N acoperite cu mastic;
—toate lucrăńle de tăiere se vor realiza oblic, în zonele inelelor de calusare - pentru permitereainchideňi rănilor.

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Zoná Poarta 1 — partea stângă:

— 1 trunchi Tilia sp. (tei) e 25cm, li 4-5m, Iipsă totală a coronamentului;
— lex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 6-7m, crescut de la bază împreună cu un alt exemplar de tei, scorbură

bazală adáncă, în declin biologic — Iipsă coronament 70% (frânt in urma intemperiilor), tulpină înclinată 1O°

l
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spre alee, prezintă pe trunchi ciuperci saprofite i atac de dăunători minieri;

— 1 twnchi Quercus sp. (stejar) e 7Ocm, h 4-5m, lipsă coronament (ĺrânt in urma intempedulor), cilindw

central putred i atacat de dăunători minieri;

Zonă Poarta 1 — partea stângă — platbandă adiacentă gradenă:

— 1 trunchí Ailanthus altissima (cenuarul/faIs-oţetar) O 2Ocm, h 3m, üpsă totală a coronamentului;

— lex. TiIia sp. (tei) O 4Ocm, h 8-lOm, in declin biologic, twnchiul lipsit de scoarţă pe o parte, pe o

lungime de aprox. 2m, zonă in care cilindrul central prezintă un atac foarte puternic/masiv de dăunăiori

minieri;
Zonă Poarta 1 — partea dreaptă — zonă construcţie WC:

—lex. Celtis sp. (sâmbovină) e 35cm, h 8m — Iipsă coronament 80% - frânt în urma intemperülor i

invadat aproape in totalitate de iederă;

—lex. Robinia sp. (salcâm) e 7Ocm, h 12m — coronament uscat in proporUe de 8O%, multe crengi i

arpante frânte i prinse in coronamentul arbohćor invecinaţi, trunchiul prezintă atac de dăunătoń minieri;

Zonă Poarta 1 — partea dreaptă — platbandă adiacentă gradenă:

—lex. Quercus sp. (stejar) O 6Ocm, h 6m, 80% uscat, prezin(ă atac de ciuperci saprofite, cilindru

central putred i tlsurat;
Zonă Epo-flora:

— lex. Celtis sp. (sâmbovină) O 3Ocm, Ii 6m, 8O% uscat, lipsă coronament - frănt in urma intemperiilor,

cilindru central uscat i fisurai;
—1 trunchi Populus (plop) e 2Ocm, h 6m, lipsă totală a coronamentului;

Zonă Epo-flora — spate scenă:
— 1 trunchi Quercus sp. (stejar) O 70-75cm, h 4-5m, lipsă coronament (frănt in urma intempehulor),

cilindru central putred i atacat de dăunători minieri;

Zonă Iaterală stângă a scenei:
—lex. Robinja sp. (salcâm) O lBcm, h 7m — coronament uscat în proportie de 85% ce afectează

acoperiul clădirii scenei, trunchiul la bază prezintă atac de dăunătoň minień.

Lucrări de igienizare şi intreţinere necesare:

Toată suprafaţa de teren acoperită cu vegetaţie:

— eliminarea/tunderea vegetaţiei spontane erbacee ş eliminarea speciilor dendrologice invazive de

Ailanthus sp. (fals-oţetar) i Acer negundo (arţarul-de-cenuă) cu diametrul trunchiurilor mai mici de 6cm;

— eliminarea lianelorcrescute pe trunchiul arborilor;

— aplicarea următoarelor lucrări de intreţinere Ia toate exemplarele de arbori (nespecificate punc(ual în

prezentul aviz): eliminarea drajonilor i a Iăstarilor lacomi, eliminarea ramurilor/crengilor uscate, ridicarea

coronamentelor (unde este cazul), răńń în coronament i reduceń uoare i uniforme a coronamentelor cu 1-

1,5m;
— fasonarea periodică a arbutilor;

— eliminarea de pe suprafeţele verzi, a depozitelor de deeuri vegetate.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaUflor verzi de pe teritoriui

Municípiuiui Bucuresti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea celor 12 exemplare de arbori avizati

pentru defrisare, aveţi obligaţia plantăńi, în perioada optimă specifică acestor tipuri de Iucrări, a 22 ex. arbori

tineri cu balot de pământ cu circumĺerinţa trunchiului de 20-2Bcm i înălţime corespunzătoare diametrului in

funcţie de specie (raport de plantare - 6:1 pentru 2ex. în declin biologic şI 1:1 pentru lQex. 80-100% uscate i

trunchiuri), in curtea imobilului de la adresa sus menţionată, conform angajamentului de plantare nr

6506,6977/N22.082019.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenu!ui, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene, astfel:
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- lucrările de defrisare i scoatere a rădăcinilor arborelui se pot efectua în orice perioadă a anului, în
vederea evitărü producerü de evenimente cu urmări nedońte i crearea condiţülor necesare pIantăr de
material dendrologic tânăr în Ioc i in zona imediat apropiată, după caz;

- Iucrärile de toaietarelîntreţinere a coronamentelor arbońior se vor executa conform art. 6 pct. 6 din
Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privŕnd Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborflor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orŕce perioadă
a anului);

- igienizarea zonei se va executa conform prevederilor HCGMB nr. 121/30.062010, in vederea
asigurărü unui climat sănătos i a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas i
protejarea amenajări estetice ce-ŕ indepIinete rolul de protecţie ecologică.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a persoanelor
in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal specializat in
domeniul horticuIturiWsiIviculturii/peisagistic), privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru re)aţH supflmentare vă rugăm să vă adresaţi )a nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcţia
de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),
Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitale 2 ani de la data emiteňi i este valabi) numai însotit de avizul
Ministerului Culturii, intrucât Parcul ‘REGELE MJHAI ľ' — fost ‘Herăstrău", in incintă căruia se află
amplasamentul Teatrului de Vară tONSTANTIN TANASE", figurează pe Iista Monumentelor Istorice de pe
raza Municipiului Bucureti (poziţia nr. 47—cod LMI B-l-s-B-17814).

Toaletare — 25ex.
Defriare — 2ex. in declin bioiogic;

— lOex. 80-100% uscate.

DIRECTOR EXECUTIV,

SjpşĘMariana POPA

%DIREĆW ‚‘
DE MEDtU

Întocmit:
Exp. Simona POPESCU

2 & AU& 2019

Red sP. 4 ex. — 23082019 prezentul aviz a iost postat pe siÉeuI PMB
htlp./\w.nmb rMnsţitutiiJpńmańa/direçtiildirectia mediulavize arbcr ‚n consultareiavize arboń in consWiarenhD, pe da(a de

Bd. Regna E%sabela ni 47. cod poşta 050013, seđnr 5. Buwrestt RDmănla I íii1



‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. 1ü9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure$i

Referitor Ia adresa dvs. nr.11360/04.07.2019, înregistrată ia P.M.B cu

nr.1753673/09.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6799/10.07.2019 ‚ prin care care

solicitaţi emiterea avizuluí de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din

Calea Dorobanţilor nr. 111-117(BCR), sector 1, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările i compietăriie ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi

întreţinerea alveolelor stradaie din cadrul plantaţHlor de ahniament i H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:

Aliniamentstradal Calea Dorobanţilornr. 111-117('în faţa BCR):

- 1 ex. Celtis spjsâmbovina) ® 7Ocm, h 12m — în deciin biologic, prezintă

scorbură profundă pe trunchi, Iipsă cilindrul central, atac de boli i dăunători, existând

pericolul prăbuirü si producerü de accidente şi pagube materiale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija

A.D.P. sector 1 pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în

declin biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

obligaţia plantărH a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului

de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de

6/1) în perioada optimă, toamna anului 2019- primăvara anului 2020, astfel: 1 ex. în

alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în vederea

completării aliniamentului stradal conform prevederilor H.CG.M.B nr.114/2011 privind

amenajarea şi întreţinerea aiveoieior stradaie din cadrui piantaţiiior de ahniament i 5

ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea lucrărilor de piantare conf. arŁ9 aiin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica ş

(aii(

Nr. 1753673/67991
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adresele unde s-au plantat cele 5ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturfl, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumenteior
istoriceĺZone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defrişare — 1 ex. în declin biologic avansat

Director Executiv,
Si -Mariana POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

26. AUG. ?M

Red. V R / 4ex. — 2308 2019 prezeniu) aWz a (ost postat pe siIe-uJ PMB
łhpijwě pmb.roíinstitutiiiprimari&directiudirecţia mediu/avze prbori n consultare/avize arbçri in cQnşultare.Dhp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duţ Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure$1

Referitor )a adresa dvs. nr 11524/08.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1753954/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6849/11.07.2019, prin care solicitaţi emiterea

avizului de specialitate pentru un arbore situat în Parcul Piaţa Pajura, conform foto anexate. în

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţiior, cu modificările ş completăńle ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe leritoriul Municipiului Bucureşti. avizäm

Defrişarc şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde, Parc Piuţa Pajura:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm. h 14m — în declin biologic, prezintă scorbură proürndă ła

colet. Iipsă scoarţă pe o anumită porţiune de trunchi ş lisuri pe trunchi, atac de boli i dăunătoň.

existănd pericolul prăbusirii Ia condiţii meteo nefavorabile i producedi de accidente sau pagube

materiale.
Lucrările de defrişare avizaţe se vor executa prin grija dvs.,

al terenului pe care se află arborele, pentru evitarea produceńi de

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces.

accidentelor sau deteriorarea construcţii(or din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin biologic

avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.

arbori tineri cu balot de pămănt cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6/1) în perioada optimä ( toamna anului

2019- primăvara anului 2020) astfel : 1 ex. in spaţiul verde din Parcul Piaţa Pajura, in spaţiul

rămas Iiber după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare

în vegetaţie de pe raza sectorului 1.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. rw.

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

teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 5

ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni eonf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.

Defrişare — i cx. in declin biologic avansat

Dire tExecď
‘,

Simon ĂţIną A

O Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red V.P /4 ex. — 2608.2019 pmzentui avíz a fosi postat pe s,ĺe-uI PMB

hflp:/ţyN,pmbroÍinţiţuWÍrimarĺaĺđiredi/diręctia mędiuŕavize arbori in consultareipyize arbori in nsuItare.phD, pe data de
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în calitate de administrator legal
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligraflei nr.4 Sector 1, Bucure$1

Spre ştiinţă
Daamna -

e-mafl:

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
17577740/23.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 7325/24.07.2019 i Ia adresa dvs.
nr. 13678/08.08.2019, mnregistrată la P.M.B cu nr. 1763645/13.08.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 8093/14.08.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea doamnei

-

‚ privind emiterea avizuiui de specialitate, de defrisare pentru un arbore
situat în aliniamenul străzii Minervei nr. 77, sector 1, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind

O amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradaie din cadrui piantaţüior de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăciniior i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Minervei. 77:

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) 7Ocm, h 12m — în declin biologic, prezintă
scorbură profundă pe trunchi, Iipsă cilindrui central, atac de boli i dăunători, existând
pericolul prăbuirfl i producerh de accidente i pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa, în regim de urgentă, prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

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

obligaţia plantărü a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului

Nr. 1757740, 1763645 I 7325, 8093/29. AU& Lu śt
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de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de
611) în perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, astfe: 1 ex, în
alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăciniior Ia adresa sus menţionată în vederea
completărfl aliniamentului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament si 5
ex, in zone deficitare in vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B.
nr 304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a piantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au piantat cele 5ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ar[.4 din aceIaşi act normativ.

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

26. AU& 201c

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red V.P /5ex. — 23O82ül9prezentulaviz a ťost postatpe siĺeuIPMB
htlD/Wnn,pmbro/institutii/nrimaria/directii/directia mediuřavize arbori in consultaro/avizę arbori in nsuItarephD, pe data de
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—t-• I!j_ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. AUG. 1019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigraňei nr.4, sector 1

Nr. 1759101/7508í

Spre ştiinţă:
Doamna
E-mail:

r
Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1759101/29.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7508/30.07.2019, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 ex. abori situaţi în

aliniamentul străzii Tipografilor, în dreptul imobilului nr 31A, sector 1, după verificarea

efectuată pe teren, în data de 22.08.2019, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind

reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.11412011 privind amenajarea şi întreţinerea

alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Aliniament stradal str. Tipografilor nr. 31A, stânga acces imobil:

- 1 ex. Tilia sp (tei) O 40cm, h 12m, prezintă usoare fisuri în zona unde a fost

eliminată o arpantă, ramuri uscate- reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de

Q echilibrare şi eliminarea a ramurilor uscate.
Defriare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţineriil refacerii alveolei:

Aliniament stradal str. Tipografflor nr. 31A, stânga acces imobii:
- 1 ex. Tilia sp (tei) O 40m, h lOm, în declin biologic avansat, Ia colet prezintă atac

de boli i dăunători, pe trunchi prezintă ciuperci saprofite, uscat 60%, existând pericolul

prăbuirH la condiţii meteo nefavorabile i producerU de accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal

aI terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a

Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele

aeriene, asťel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare

ce se poate executa în orice perioadă a anului)
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-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite
şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui În declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiuiui de 20-28 cm,
măsurată Ia 1 m de Ia bază şi înăiţimea exempiarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 1 :1) În perioada optimă ( toamna anului 2019-primăvara
anului 2020) i amenajarea corespunzătoare a aiveolei, în spaţiul rămas Iiber după
extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterfl. şi
Toaletare — 1 ex.
Defrişare — 1 ex. în decIin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona- POPA

ď

R o -

Întocmit Exp. Vasilica PLEŞU$V#L_.

26. AUG. 7-

Red: V.P. /5 ex,23.08.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. LJ
CA TRE

S.C.A. RUBIN MEYER DORU &TRANDAFIR

StrPictor Arthur Verona nr.2. sector 1, Bucureti
e-mail:

__________________

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B eu nr.1759006/29.07.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr7512/30.07.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate pentru un arbore situat în
curtea imobilului nr. 2 din str. Pictor Arthur Verona, sector 1, teren pe care îl deţineţi conform
Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autentińcare nr. la
verificarea efectuată pe teren în data de 22.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate eu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor
verzi din intravilanul localităţilor cu modificadle şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.2, str. Pictor Arthur Verona (latura proprietăţii dinspre str. Nicolae Golescu)

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 40m, h 12m —prezintă ramuri uscate în

coronament- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
arborelui şi eliminarea ramudlor uscate i &ânte, în vederea evitării produceńi de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija dvs., în calitate de proprietar legal al terenului pe
care se află arborele, cu personal calińcat/specializat, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor
din jur şi a reţelelor aeńene.

Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a nu R afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

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

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

Director Exp,S'!*\
Simona-MTna POFŚt

intocmit: ExpedVasilica PLEŞU
Red: V.P.- / 23 8201 9YeniuJ aviz a fost poslat pe sile-uI PMB

hţJ/nvw.pmbro/ins rArnaW$ tii/dírectia mediWavi,e arbori in çnnsultare/avize arhori in consnitare.php, pc data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1741019, 1746074, 1748513, 1766610/5042, 5740, 6066, 9550/ U 9.iŁť ZU19

CĂTRE
- s.c. PALATUL PRINCIAR S.R.L.

Str Christian TeII nr 23, sector 1, Bucuresti
e-mail

-ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraflei nr.4 Sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa S.C. Palatul Princiar S.R.L. înregistrată la P.M.B cu nr.

1741019/28.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.5042/29.05.2019, prin care solicită emiterea

avizului de specialitate pentru arbońi situaţi în curtea imobilului nr.12 din B-dul Dacia, în curtea

imobilului nr. 23 din str. Gen. Christian Tell i pentru arborii situaţi în Parcul Ion I.C. Brătianu,

sector 1, Ia adresele înregistrate la P.M.B cu nr.1746074/13.06.2019, 1748513/21.06.2019,

1766610/23.08.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5740/14.06.2019, 6066/24.06.2019,

9550/26.08.2019, după verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2019, a fost inventariat

următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformítate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi

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

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletarc:
Curte imobil nr.t2, B-dul Dacia

- 1 ex. Moms sp. (dud) O óOcm, h 12m, bitulpinal, uor inclinat spre cabina de pază

reducerea cu 1/ 2 din înălţimea coronamentului în vederea eliminării riscului de despńndere,

fřângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al

arborelui, cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h lOm, înclinat spre carosabil- reducerea cu 1/2 din

înălţimea coronamenmlui în vederea eliminării ńscului de despńndere, &ángere şi prăbuşire a

ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de denădăcinare al arborelui, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate (lângă gard, acces dreapta cabină de pază)

- I ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm. h 16m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo

nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrădlor de echilibrare,

eliminarea ramuńlor uscate.
- 1 ex. Sophora japonica(saclâm japonez) bitulpinal O 60-SOcm, h 1 8m, reducerea cu 1/3

din înălţimea coronamentului în vederea eliminăńi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a

ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea

lucrărilor de echihbrare şi eliminarea ramunlor uscate
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 18m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului în

vederea eliminării riscului de desprindere. frâigere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo

nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui. cu aplicarea lucrărilor de echilibrare,

eliminarea ramudlor uscate.
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- 1 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm. li 1 8m. prezintă scorbură la bază fără a fi afectat în mod
vizibil cilindrul central - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului În vederea eliminădi
riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare. eliminarea ramuńlor uscate.

- 1 ex. Ujmus sp. (ulm) O 2Scm. h 12m- reducerea cu 1/4 din înălţirnea coronamentului în
vederea eliminării riscului de desprindere. frângere şi prăbuşire a rarnurilor la condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare.
eliminarea ramuńlor uscatc.
Curte imobil nr.23, str. Gen. Christian TelI

- l ex. Morus sp. (dud) o 3Ocm. h 12m. lângă clădire, reducerea cu 1/ 3 din înălţimea
coronamentului în vederea eliminării riscului de desprindere. ítângere şi prăbuşire a ramuńlor la
condiţii meteo nełivorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Morus sp. (dud) o 3Ocm, h 12m, ]ângă gard, reducerea cu 1/ 3 din înălţimea
coronamentului în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborclui, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate.

- l ex. Morus sp. ţdud) O 2Ocm, b lOm. bitulpinal. coronamentul afectează carosabiluţ
reducerea cu 1/ 3 din înă]ţimea coronamentului in vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al
arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echiLibrare şi eliminarea ramuńlor uscate.

- 2 ex. Morus sp. (dud) 0 l5cm. h lOm- reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului în
vederea eliminădi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuń]or la condiţii metco
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Ailanthus altissima(fals oţetar)tritulpinal O 20-4Ocm, h 20m-reducerea cu 1/ 3 din
inălţimea coronamenwlui in vederea eliminării riscului de desprindere. frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea
lucrăńlor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate.

- 1 ex. Ailanthus altissima(fals oţetar) O 3Ocm. h 18m-reducerea cu 1/ 2 din ?nălţimea
coronamentu]ui în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramudlor uscate.

- 2 ex. Morus sp. (dud) O 15-2Ocm. h lO-14m- reducerea cu 1/ 3 din înălţimea
coronamentului în vederea eliminăńi ńscului de desprindere. frângcre şi prăbuşire a ramuńlor la
condiţii meteo nefavorabi]e sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate. degajare clădire vecină.
In Parcul Ion I.C. Brătianu, Ia limita cu imobilul nr. 12 din B-dul Dacia

- 3 ex. Morus sp. (dud) O 20-6Ocm. h 12-14m- reducerea cu 1/ 2 din înälţimea
coronamentelor în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, degajare imobil vecin.

- 6 ex. Celtis sp. (sâmbovina) O 20-6Ocm. h 14-16m- reduccrea cu 1/ 2 din înălţimea
coronamentelor în vederea eliminăńi dscului de desprindere, frângcre şi prăbuşire a ramuńlor la
condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborilor. cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi e]iminarea ramurilor uscate. degaj are imobil vecin.
Defrişare cu cxtragerea rădăcinilor:
Curte imobil nr. 12 B-dul Dacia

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 8Ocm. h20 m -în declin biologic avansat, prezintă scorbură
profundă pe trunchi, atac de boli i dăunători. lipsă cilindru central existând pericolul prăbuirii i
produceri de pagube materiale sau accidente
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-I ex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, b6 m -în declin biologic avansat, prezintă scorbură profundă
pe trunchi, atac de boli şi dăunători, lipsă cilindru central existând pericolul prăbuşirii i produceri
de pagube materiale sau accidente

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, hlO m în declin biologic avansat, prezintă scorbură
profundă pe trunchi, atac de boli i dăunători. lipsă cilindru central, acoperit de liane invadatoare,
existând pericolul prăbuşirii i produceri de pagube materiale sau accidente.
Jn Parcul Ion 1.C. Brătianu, Ia Iimita cu imobilul nr. 12 din B-dul Dacia

-1 ex. Fraxinus sp.Çfrasin) O 4Oem. hl 8 m -în declin biologic avansat. prezintă scorbură
profundă ‚ atac de boli şi dăunătoń. lipsă cilindru central existâsd peńcolul prăbuirii şi produceń
de pagube materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului si administratoru]ui Iegal al
terenului pe care se află arborii. cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene. astfel
- toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (pńmăvara-toanma). pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului);

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedodte şi crearea
condiţiilor necesare plantăńi de materia] dendrologic tânăr.

Precizăm că propdetarul i administratoml legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrădlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apiieându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor 3ex. arbori aflaţi în
deelin biologic avansat avizaţi pentru defřişare situaţi în curtea imobilului nr. 12 din B-dul Dacia,
proprietarul legal al terenului, conform H.C.G.M.B. rw. 304/2009, are obligaţia plantării a 1 8 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie (raport de 6 : I) în perioaada optimă de plantare, toamna anului
2019, conform Protocolului de Plantare încheiat cu ADPSI nr. 63/21.08.2019. Pentru arborele
situat în parcul Ion 1. C. Brătianu, avizat pentru deťrişare. administratorul legal al terenului
respectiv ADPS 1, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, are obiigaţia plantădi a 6 ex. arbori cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
in funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioaada optimă de p]antare, toamna anului 2019, plantate
astfel: 1 ex. în parc în ]ocul rămas liber după extragerea rădăcinilor şi 5 ex, in zone deflcitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La frnalizarea lucrăńlor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil insoţit de
avizul emis de Ministerul Cultuńi, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor
Istońce, cu completările şi modificăňle ulterioare. pentru arborii simaţi în zonele protejate.
Toaletare —25 e.t
Defrişure —1ex. in dec!in biologic avansasas'

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mar a POPA

tRI Intocmit: Exp. Vasiĺica PLEŞU
Red: VP-6exfl9.O&.2019
prezentul avlz a fost pos t.pe . B —
httJ;/tvşww.Dmb.ro/instit Primar
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j" PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1753638, 1761284/ 6804, 78001
SSEp 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă,
AMBASADA REPUBLICII ARABE SIRIENE
Str Faris nr. 47, sector 1, Bucuresti
in atenţia Domnului Ambasador

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11245/04.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1753638/09.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6804/10.07.2019, respectiv adresa dvs.
nr. 13319/02.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1761284/05.08.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 7800/06.08.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea Ambasadei Republicii
Arabe Siriene, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborii amplasaţi în str.
Paris nr. 47 i intersecţie cu str. Praga(vis-â-vis), după verificarea efectuată pe teren, în
data de 22.08.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Paris nr. 47 x str. Praga:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h lOm — în declin biologic, prezintă scorbură pe
trunchi i arpante, existând pericolul prăbuirii ia condiţii meteo nefavorabile I producerU
de accidente sau pagube materiale.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 3Ocm, h 12m —uscat 100%
Aliniament stradal str. Paris nr. 36:

- 1 ex. Tifla sp. (tei) O 4Ocm, h lOm —uscat 100%
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) O 4Ocm, h lOm — în declin biologic, prezintă scorbură pe

trunchi, atac de boli i dăunători, uscat 80%, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo
nefavorabiie ş producerfl de accidente sau pagube materiale.
Aliniament stradaJ str. Paris nr.45A:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e 6Ocm, h 12m — în declin biologic, prezintă scorbură profundă
Ia colet, atac de boli ş dăunători, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo
nefavorabiie i producerii de accidente sau pagube materiale.
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- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 12m —uscat 100%
-1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 6m — în declin biologic, prezintă atac de boli i

dăunători Ia colet, uscat 70%, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile si
producerii de accidente sau pagube materiale.
Aliniament stradal str. Paris, vis-â-vis de str. Paris nr. 45A:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h lOm — în declin biologic, prezintă scorbură pe
trunchi, atac de boli i dăunători, uscat 70%, existând pericolul prăbusirii Ia condiţii meteo
nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului i refacerea fondului vegetal, în
compensarea arborilor în declin biologic avansat ş uscaţi avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 18 ex. arbori cu balot de
pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie (raport de 6/1 ş 1 :1 pentru arborfl uscaţi) în perioada optimă
(primăvara - toamna anului 2019) astfel 8ex. în alveolele rămase Iibere după extragerea
rădăcinilor Ia adresele sus menţionate, respectiv 10 ex, în zone deficitare în vegetaţie de
pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărü în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele ex. arbori, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh şi este valabil
însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defrişare —8 ex, din care 2 ex. în declin biologic avansat .şi 6 ex. uscate 70-1O%

Întocmit
Expert Vasilica PLESUfĆi-

Red: v P. /5 ex. — 26082019 prezenťul aviz a fost postatpe site-uI PM8
hţW:ItvN,.pmbroíinstitutiiÍońmariaJdIreçtiIĺdirectia mediulavize arbcri In ccnsultpreţavize arbori in consultareoho, pe data de

Director Executiv
Sim iriana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756125, 1758149, 1761422/7130,7360,7843 -

cĂTRE,
ADMINISTRATIA LAcuRI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Şos. Bucureşti Ploieşti nr.BB, sector 1
Spre ştünţă:
Domnul

E-maiI: -

Referitor la adresele domnului
- i, înregistrate la P.M.B cu nr.

1756125/17.07.2019, 1758149/24.07.2019. 1761422/06.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
7130/18.07.2019, 7360/25.07.2019, 7843/07.08.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru un copac uscat situat in Parcul Herăstrău, sector 1, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 28.08.2019, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanu] ]ocalităţilor, cu modińcările şi cornpletările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Dcfrişare şi scoatcrea rădăcinilor:
Spaţiu verde, lângă lac, Parcul Regele Mihai I (Parcul Herăstrău Nou), zona terenurilor de tenis i
Cherhana Ancora

- l ex. Populus sp. (plop) O lOcm, h 12m — uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenu]ui,

pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa lenmoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor şi crearea condiţülor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.GME. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de Im de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în
perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020), în locul rămas liber după
extragerea rădăcinilor, în Parcul Herăstrău.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/200 1, privind protejarea Monumentelor
Istodce. cu completăriie i modificările ulterioare. pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Defrişare — 1 ex. uscaÍ 100%
ţixecutiv,

S,ÖJtiţra POPA
s Intocmit

Expert Vasilica PLEU /&
Red: VP/5 ex.

—
29.O6.2Olprez/p1u4śiz 4-tôsžpostat pe site-uf PMB

hUo:IţJ.pmbrQiinştitutfiIDrimaddireIii1diieétia mediulpvize prborj in consultpr&pvize arbon in consultare.php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1759330/7547 O &SEP 2019

CĂTRĘ
AOMINISTRATIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCURESTI

Şos, Bucureşti Ploieşti nr.BB, sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr.10225/29.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.1759330130.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.7547/31,07.2019, prin care solicitaţi înconformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului despecialitate pentru 14 ex arbori uscaţi, situaţi pe tronsonul cuprins între Piaţa Romană şir C. A. Roseüi, arboń inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. ispecificaţi in tabele, cu fotografüle anexate solicitării, vă comunicăm:-în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şiadministrarea spaţUlor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completărileulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întraţinereaalveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizămexecutarea lucrării de defriare ęi scoaterea radăcinilor a celor 14 ex. arbori uscaţicare fac obiectul prezentei cereri.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe carese află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nubloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorareaconstrucţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantăńi dematerial dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectareaprevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-sesancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, încompensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 14 ex.arbori tineri, cu balot đe pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28 cm i înălţimecorespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă optimă ( toamna2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în vederea completării aliniamentului,respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelorstradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vedereaverificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.arŁ4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

I i ±ilBd. Regna EJsabeta nr 47, wd poşlai 050013, sdoc 5. 8ucums. Romănia
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-informarea cetăţenilor cu privire ia arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea acestor

informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi1

-fle pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu

precśzarea datei calendaństice i a intervalului orar în care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiune i fluxul auto/pietonal, prin pubticarea acestor

informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1 in funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice

neconformitate dintre datele transmise ş realitatea din teren, va fi considerată interventie

asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul tegal al terenu(ui, prin grija

căruia se execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i

întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de aliniamen[ din Municipiul

Bucureti, acolo unde se impune.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii ş este valabil însoţit

de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea

Monumentelor Istorice, cu completările şł modificările ulterioare, pentru arborü situaţi în

zonele protejate.
(

Defriare —14 ex. uscate 100%

Director Executiv,
Simonaąr na POPA

(

Tntocmit
Expert Vasilica FLEU

2 9.AuG, 7P
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

9.SEP 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dui Poligműei nr4 Sec(or 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamnei
e-mail

Rcfeńtor Ia adresa doamnei 1, înregistratä Ia P.M.B cu nr. 1762395/
08.08.2019 şi ia Đirecţia de Mediu cu nr. 7954/09.08.2019, prin care solicită emiterea avizuiui
de speciaiitnte pentru un arbore parţiai uscat situat Ia intersecţia dintre B-dul Dinicu Goiescu şi
str. Mircea Vulcăriescu, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2019, a fost
inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
B-dul Dinicu Goiescu x str. Mircea Vulcănescu, Mngă Iocul de joacă

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0100 cm, h 14m — uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P.

sector 1, nr. de telcfon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru deüişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de
pământ cu circumfeńnţa mmchiului de 20-28cm, mäsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi
inălţimea exempiamlui corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (rapon de 1:1) in
perioada optimă (toamna anuiui 201 9-primăvara anului 2020) în zone deflcitare in vegetaţie de
pe raza sectorului 1.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conĽ arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009. aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea veriflcării
în teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica şi adresa unde s-a plantat
arborelc, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — I e.t uscat I OO%

Nr. 1752395! 7954!

DIrector Executiv,
SImona-Mpiana POPA

întocmit
Expert Vasilica PLEŞU,$—%.

Red: VPŤS ex. — 29 O&2O1W'*1e4tuI.4a rosi posłatpe sile.uIPMB
hłinJ&v,nntmrmilituuuorwmń&đÇrďMMal,.ctasiedkýa'in

Bď Re*a ENsabeta iY 47. d poştal 050013, 5e 5, Buanşt RoriS,a

T& 02130553.00

pe data đe

29. AUG. 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1

B-dul Poligraűei nr.4, sector 1, Bucureti

Urmare a veńficărilor efectuate în teren în data de 22.08.2019, în Calea Dorobanţiíor nr.
149, sector 1, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. cu
modifieăńle şi completările u]terioare şi HC.G.N'I.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
ałveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Dcfrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatca menţincrii alveolei:
Aliniamentul din Calea Dorobanţilor, staţia STB .‚Colegiul Naţional LLCaragiale"

- lex. Tilia sp. (tei ) OI5cm, h6m-useat 100%
Lucrăňle de defřişare avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe

care se află arborele, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu b]oca căile de acces. 1uăsdu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteńorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeńene.

Pentru refacerea fonduLui vegetal în compensarea arborelui uscat avizat pentru defńşare.
conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr cu balot de pământ
cu circumfeńnţa irunchiului de 20-28cm, măsurată ]a înălţimea de lm de la bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în perioada optimă
( toamna anului 2019- primăvara anului 2020), în alveolă, în locul rămas liber după extragerea
rădăcinilor la adresa sus menţionată în vederea completăńi aliniamentului stradal conform
prevederilor H.C.G.M.B nr.I 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare — J ex. arbore uscaÍ JOO%

Director tiv
Simo .jtîank ‘POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEU ýC

Red VP./Sex.— OżOi$2ntuIaWzafostpostatpesäe-uIPMD 02hHp:flwy.pmbrpIinstţyiiiÍpimpdWdireclii/dWecUa mediulavize arbQft n nsuItareiayize arboń ín nSuItare.Dho, pe data de C 2D

N7ŽPJ* ć{j.9( Ş31Ç"J

Bd Reorna Bisabeta nr. 47. d Dostal 050013 sedor5. Buniresh Rn,nLq Iů: i iI



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Üg SEP ŻOJP

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢ1A DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucure$1

(Str. Puţul Iui Crăciun nr. 28, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3411/24.05.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr. 1741381/
29.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5114/30.05.2019, prin care solicitaţi emitere
avizului de specialitate pentru un arbore situat în str. Puţul Iui Crăciun nr. 26-28, sector 1,
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 30.08.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare si H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare si scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii Puţul Iui Crăciun, în dreptul imobilului nr. 28

- lex. Acer sp. (artar ) O6Ocm, h 14m, în declin biologic, prezintă scorbură Ia
coiet, trunchi fisurat, Iipsă scoarţă pe arpante, atac de boli i dăunători, cu ciuperci
saproflte Ia colet, ramuri uscate, existând riscul producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ş nu
numai.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
a Gex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara
anului 2020) astfel : 1 ex. în alveolă în Iocul rămas Iiber după extragerea rădăcinilor Ia
adresa sus menţionată în vederea completărši aliniamentului stradal conform prevederilor
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament i Sex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica ş adresele

Nr. 1741381/5114/

Bd. Revina Eksabela nr 47. cod Doslał 05C013 spdnr 5 Riinirnçti Pini l II



unde s-au plantat cele 5ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din

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

Defrişare — 1 ex. în declin bioiogic

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEUŞť.

02. SE 2U

Red: VP:. ĺ4ex. — 0209.2019 pmzentul aviz a fosI postat pe si!e-uJ PMS

http:ĺJpmb.ro/instŤtutiVprimaraĺdirectiiidirectia mediuđavize aóori in consuhare/avize arbori in consuhare.php, pe data de

(iilRd Reaina esabeta nr 47 cod sWI 050013. sector 5. Buajreşt, Románe
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r f PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09, SEP 2019
CĂTRE,

ADMINISTK4 ŢIÁ DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dul PoligraĄei nr.4, Sector 1,Bizcuresti

Spre ştiinţă,
-Domnul
e-maiI

__________________

-Asociaţia de proprietari
Str. Gara de Nord nr. 6-8, sc. 4, sector 1, Buçuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 6604/24.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1741427/29.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5129/30.05.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului de emiterea avizului de specialitate pentru
un arbore situat în str. Gara de Nord nr. 6-8, scara 4, Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 28.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm
Toaletare:
SpaíuI verde spate bloc 20, sc. 4, str. Gara de Nord nr. 6-8

-lex. Tilia sp. (tei)O6Ocm, h18m reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte prezente în
coronamentul arborelui în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58, 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel se va
executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite. Conform art6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte).

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

Nr.1741427ĺ 5129/

Bd. Reqina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013. sedor 5. Bucuresli. România ue n



prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

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

Director Executiv,
Sim poÎw

Intocmit: Expert Vasilica PLESU&x

sçP ÎÜN

Red: VP/5 ex. — 02.092079 prezentul aviz a fost postat pe site-u( PMB
htte-U.v.omb rouinstitutiitpnmpńaJdirectiţdrecta mediu/pvize prbo,i in consultareíavize arboń in çonsultare ohD. pe data de

Rd pnina FTbpt nr 47 nntat 050011 sednr 5 Bucurest Romána



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09. SEP 2fl1° -

CA TRE,
ADMINISTRA ŢIÁ DOMENJUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-du! Poligrafei nr. 4, Sector 1, Bucureti

Sprc ştiinţă,
Doamna
Str Coq ‚ Sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 8776/04.06.2019, înregistrată Ja P.M.B cu nr.
1743838/06.06.2019 şi la Directia de Mediu cu nr.5432107.06.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei de emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
aliniamentu] din str. Mircea Zońleanu nr. 30, Corp A, la veriűcarea efectuaiă pe teren, în data de
28.08.2019, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
moditkările i completările ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţütor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toalctare;
Aíiniamentul străzii Mircea Zorfleanu, în dreptul inwbihdzzi nr. 30, Corp A

-lex. Catalpa sp. (catalpa)O6Ocm, hl4m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
apLicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi hânte prezente în coronamentul
arborelui în vederea eliminării riscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteorologice nefavorabile şi degajare imobil Corp A, str. Mircea Zorileanu nr. 30.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 1, nr, de telefon 021/319.32.58,
0211319.32.53,conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureti. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedońte. Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a nu R afectat echilibrul
biologic al acestuia(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anu]ui).

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

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

Director Ex»utiv, “\
Simoi-M$iŞIes'M- Întocmit: Expert Vasilica PLEU t

uitwa Eii
Red: VP/5 ex. — fl2JI$jntutaviz a tb!t as(at pe site-ui PMB 2 ohttv:/A.Dmb.roÍin$iJtiUoţnpctiUdirecti1nediu/avize arbori in consultareiavge arbch in nsuItare.Dhp, pe data de

iJ (ţ ‘‘@wt$" ‘uţý
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J'% PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09, SEP 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraűei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Doamna
e-mail:

-

o -Asociaţia de proprietari
Str. Radu Boiangiu nr. 1, sc. A, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1745322/12.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5648/1106.2019, prin care solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru un arbore situat pe domeniul public, str. Radu
Boiangiu nr. 1, sc. A, Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 30.08.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde dreapta acces bloc, sc. A, str. Radu Boiangiu nr. 1

- lex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 12m, reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminare ramuri uscate i frânte.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului )egal al terenului pe
care se află arborele, ADPS 1, conform ar[. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte,
lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţfllor din jur.

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

Nr. 1745322/5648!

Bd.RecinaEsabeta nr 47 dnosInIO5C13 spdnr5 RiinirneJi Prwnini



Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

iocatarilor.
Prezentui aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare :1 ex. arbore

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEUýCtt

ÚZS[pZWg

Red VP:. JŞex — 02092019 prezentul aviz a töst pastat pe s,te-uI PMB
htip:HvAwą.omb.rońnsUtutiilorimarialdirecttiidjrectia mediu/avize arbori in çcnsultar&avizp prbori in wnsuIwręphp, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Og SEp 2o1
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-duI Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamnei -

-

e-mail

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată la P.M.B cu nr.
1747918/20.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6025/21.06.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamenml străzii Stoica Ludescu ns. 25, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2019, a fost inventariat următoml niateńal
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din inbavilanul localităţilor, cu modificările i completările ulteńoare
i I-I.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei
Aliniamentul străzii Stoica Ludescu, în dreptul imobilului nr. 29

- 1 ex. Acer sp. (artar) 40 cm, h lOm —în declin biologic, prezintă scorbură profundă la colet,
atac de boli i dăunătoń, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările de defrişare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1,
nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimentc cu urmări
nedońte, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în eompensarea arborelui avizat pentru
de&işare, conform FI.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbod tineri cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6/1) în
perioada optimă (toamna anului 201 9-pńmăvara anului 2020) astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă
după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată în vederea completării aliniamentului stradat,
respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1

La finalizarea lucrăńlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia FLC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verińcării în
teren a plantărilor in compensare, dată la care ne veţi comunica şi adresa unde s-au piantat cele 5
ex. arbori.In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de vaţabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — I er în declin biožogic avansat

Director Et&cutiv,
Simona-f)99Q%Ą

{Ą%4,j' ) Intocmit‘\t4J Ţ / p1 Expert Vasilica PLESU.tRed: V P / 5 ex. — 29.08. 2VqQp4ďaviz a fost postat pe sitc-uI PMB I U(

httJ/www.pmb.rcÍinstitutiiJorimýfla7direcWídirectia mediulavize artori in consuitarelpvize artori in consultaće.php, pe data de Ow
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

V& SEP 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafîei nr.4 Sector 1, Bucure$1

Spre ştiinţă,
Domnul Creţeanu Mihai

O
e-mail:

( str. Av. Mircea Zorileanu nr. 55, sector 1)

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1756035/17.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7144/18.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate de defriare pentru 2 arbori situaţi în aliniamentul străzii
Av. Mircea Zorileanu nr. 55, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificăriie i completările ulterioare i H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea aIveoieior stradale din cadrul plantaţHlor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei

Q
Aliniamentul străzii Mircea Zorileanu, în dreptul imobiiuiui nr. 55

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 40 cm, h 12m —in declin biologic, prezintă scorbură profundă Ia
colet, lipsă cilindru central, atac de boli i dăunători, uscat 60%, existând pericolul
prăbuirii Ia condiţii meteoroiogice nefavorabile.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 40 cm, h 12m —în declin biologic, prezintă scorbură profundă ia
inserţia sarpantelor, Iipsă cilindru central, atac de bofl i dăunători, existând pericolul
prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P.
sector 1, nr de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur

a reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 7ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de

ia i

Nr. 1756035/7144/
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specie (raport de 6 /1 pentru arborfl in declin biologic i 1 :1 pentru arborh uscaţi) în
perioada optimă (toamna anului 2019 -primăvara anuiui 2020) astfel: 2 ex. în alveolele
rămase Iibere după extragerea rădăciniior ia adresa sus menţionată în vederea
completării aliniamentului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament,
respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.CGM.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresa
unde s-au plantat cele 5 ex. arboriIn caz contrar se vor apflca sancţiuni conĹ art4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil insoţit
de avizui emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările i modiflcăriie ulterioare, pentru arborfl situaţi în
zonele protejate.

Defrişare — 2 ex. În declin biologic avansat

Director Executiv,
Simo24fląna POPA

4=1
vi aia ;

Intocmit
Expert Vasilica PLESUţC

nl sç? łü

Red: VP/ 5 ex. — 29. 082019 prezentul aviz a ťost postat pe site-uI PM8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1761827J7888/

Spre ştiinţă,
-Domnul
e-maiI:

O 2O1

CÁ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafîei nr4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1761827/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7888/08.08.2019, prin care solicilă emitere
avizului de specialitate pentru un arbore situat în str, Intrarea Tudor tefan, pe trotuaruł de lângă
benzinăria Petrom, Ia veń{3carea efectuată pe teren, în data de 30.08.2019, s-a inventariat următorul
mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul loealitäţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare
ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriut
Municipiutui Bucureşti. avizăm:
Defrişare şi scoaterca rădăcinilor:
Str, Intrarea Tudor Stefan, pe trotuar. Iángă imobilul nr. 5 şi benzinăria Petrom

- Iex. Ulmus sp. (ulm) OlOOcm, h 14m, uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de teleťon

021/339.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte.
evacuându-se masa Ietnnoasă pentru a nu bloca căile de acces, łuându-se măsuri de prevenire a
aecidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţe)elor aeńene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defńşare, conform
H.C.G.M.B. ar. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr cu balot de pământ cu
circurnferinţa tnmchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1 m de ta bază şi înălţimea
exemplarutui corespunzătoare circumferinţei în ürncţie de specie (raport de 1 :1) în perioada optimă
( toamna anu]ui 2019- primăvara aiiului 2020) în zone det5citare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

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

Prezentul avjz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — I ex arbore uscaĺ IOO%

Întocmit
Expert Vasilica PLEU

Red: VP. mex. — O20920t0 prezentul aviz a fost po stat pe site.u( PMB
http:11omb.roíinstitutiitorimaĺiaidĺrectiitdireCtia mediutavize arbod in ccnsultare/avize arbori Én nsultarephp, pe data de 02

I, i iÍ

Director
POPĄ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09. 5E 2o;g

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 13742/08.08.2019. inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1763341/12.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8066/13.08.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de defriare pentru un arbore simat în aliniarnenul din Lt. Av. Radu Beller nr. 6, bl. 20, sc.
B, sector 1, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modifîcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.1 14/20 I I privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţHlor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritodul Municipiului Bucureşti. avizitm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveoleit
Alinian,entul străzii Lt. Av. Radu Befler nr. 6, bL 20, în dreptul CE.C Bank:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm. h lOm —uscat 100%
Lucrăńle de defńşare avizate sc vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite.
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidente]or sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defřişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantădi a lex. arbore tânăr cu balot
de pământ cu eircumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare eircumfcrinţei în funcţie de specie (raport de ł :1) în
perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020), în alveola rămasă liberă după
extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, în vederea completărń aliniamentului stradal
conform prevederilor H.C.G.M.B nr.l 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţülor de aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Cultuńi, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor Istońce/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare —lex, uscat l OO%

D!tĘecutiv,
Si a ariana POPA

V PI4ex. — 09 20rz Lt/tatpe sife-uJ PMB
Expert Vasi'ŢLjtĄ...

htto /ĺww omb ro/inşţItutI,inrlmar Ildr mediufavize arbon n ccnsultar&av,ze prbon ‚n consultare oho pe data de
.9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09. SEP 201Š

CĂTRE,
Ađmînistratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr.1, Sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Sfânta Vineri- Calea Griviţei nr.202, Sector 1, Bucureti
- Domnul -Str, nr ‚ bI ap.
Sectorl, Bucuresti

Referitor Ia ađresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1766171/22.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9491/23.08.201g, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat Iângă Iocul de
veci ‚ pe care îI deţine în Cimitirul Sfânta Vineri -cf, Act de concesiune

Ia verificarea efectuată pe teren în data de 30.08.2019, a fost
Énventarlat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritorhi Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Figura ;‚ Iocul

- 1 ex. Picea abies(moild) O 4Ocm, hl 4m, situat Iângă Iocul de veci 109 fig. lbis,
înclinat către monumentele funerare vecine, se sprijină pe crucea monumentului funerar
vecin din partea dreaptă a Iocului 109 i este în pericol de prăbuire peste monumentele
funerare din vecinătate( posibil ca odată cu executarea iucrărilor la Iocul 109, o parte a
sistemul radicular aI arborelui să fi fost secţionat datorită poziţionării acestuia în imediata
proximitate a Iocului ).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea monumentelor funerare din jur

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de
20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului

Nr. 1766171/9491/
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corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (
toamna anului 2019- primăvara anului 2020), astfel : 1 ex. arbore în Cimitirul Sfânta

Vineri i 5ex. în unităţile pe care Ie aveţi în administrare.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr

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

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

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-1 ex. în peńcol de prăbuire

Director Executiv,
Simo - ariana PoPk

(4v
Întocmit Exped Vasilica PLESU--

02. SEľ YU!

Red: v p, ex, — 02 09.2019 pmzentul aviz a fost postał pe site-uI PMB
htţp:/Jnrnbro/jnstilutiUprmarja/djrect,,/djrectja mediWavize arbori n consuttaľe/avize arboń in consuttarehp, pe data de
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3- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CÁ TRĘ
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrafieŕ nr.4, sector 1, Bucurestŕ

fĄ SFFĄ&Í

Urmare a verificărilor efectuate în teren în data de 31.07.2019, în Calea
Dorobanţilor nr. 220, sector 1, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveoielor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniament/platbandă Calea Dorobanţilor nr. 220 x str. Gheorghe Moceanu

- lex. Fraxinus sp. (frasin) O6Ocm, hlOm-uscat 90%, prezintă atac puternic de bofl
i dăunătoń la colet, lipsă scoarţă i trunchi fisurat, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii
meteorologice nefavorabile i nu numai.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija administratorului legal al
terenului pe care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur i a reţelelor
ae rie ne.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înăiţimea de lm
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 1 :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020), în
alveolă, în locul rămas Iiber după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată în
vederea completării aliniamentului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia f]gurează pe lista Monumentelor
Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare — 1 ex. arbore uscat 90%

Director.Exezutiv,
Simoţ4$&ąPQPA

f3ţ odk42j,
(( bţI?fjfl

Red VP:. /4ex. \\ Q2O92Ol $n$4avfa fost postetpe site-uJ PMB
htlp:/ívrtôyomb)Q')insUtuWiima!4/dÍrkctii/directia mediuţavize arDçn in n$uItar&avize arboň in ccnsuttare DhP, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. SEP 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari bloc M4
Intrarea Dr. lacob Felix nr. 2, sc.4, sector 1, Bucuresti
Domnul

- -

o e-mail : C

Referitor Ia adresa dvs. nr 8229/28.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1742120/31.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5254/03.06.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului in calitate de preedinte aI blocului M4
din str. Intrarea Dr. lacob Felix nr2, sc. C, privind emiterea avizului de specialitate
pentru arborii amplasaţi în spaţiu verde al bocului, sc. C, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.08.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc M4, str.Intrarea Dr. Iacob Felix nr. 2

Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate/frânte, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteorologice nefavorabile Ia

- Sex. Fraxinus sp. (frasin) e25-6Ocm, h 12-16m
- 2ex. Catalpa sp. (catalpa) 020-3Ocm, h 12-14m
- lex. Ulmus sp. (ulm) e6ocm, h lOm
- 2ex. Gleditsia sp. (glădita) ®30-4Ocm, h lSm
- 2ex. Acer sp. (arţar) ®3Ocm, h 14m
- lex. Tilia sp. (tei) O3Ocm, h 12m
- 2ex. Koelreuteria sp. (oţetar galben) 020-4Ocm, h 10-12m

Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde bloc M4, Iateral dreapta sc. C, Intrarea Dr. Iacob Felix nr. 2

-lex. Populus sp. (plop) esocm, h16 m, în declin biologic, înclinat spre bloc,
dezrădăcinat în partea opusă înclinării, scorbură Ia colet existând pericolul prăbuirii Ia
condiţii meteo nefavorabile i nu nuamai i producerii de accidente sau pagube materiale.

-lex. Populus sp. (plop) O4Ocm, hl2m, uscat 100%
- lex. Koelreuteria sp. (oţetar galben) O2Ocm, h lOm

żr%. I

Nr. 1742120/5254!
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care

se află arborii, ADPS 1, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare

ce se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua1 pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite

şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în 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 i refacerea fonđului vegetal, în
compensarea arborilor avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de
20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 /1 pentru arborii af]aţi în declin biologic i
1:1 pentru arborii uscati) în perioada optimă ( toamna anului 2019-primăvara anului
2020), in spaţiul verde aI blocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că Ia data efectuării verif]cărilor, în spaţiul verde din spatele blocului
M4 din Intrarea Dr Iacob Felix nr 2, s-a constatat că există 4 buturugi, fapt pentru care, în
calitate de administrator Iegal aI terenului, vă solicităm să efectuaţi Iucrările de extragere
a acestora, în vederea plantării de material dendrologic tânăr.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare— l5ex.
Defrişare —3 ex, din care 2 ex. uscate 100% i lex. în declin biologic avansat

DIRECTORĹ EXECUTiV
UNi

Simo n ha POPA

!ntocmit: Exp. Vasilica PLEU Ĺ-r%

C5. SEP Żti€
Red: vP/6 ex./0409.2019
prezentul aviz a fcst pcstat pe site-uI PMB
http:Iĺwwwpmb.ro/institutiiiprimariaidirectÉí/directia mediuiavize arbDri in consultareíavize arbori in consultarephp pe data de
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irn. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1O.SEP 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DQMENJULUI PUBL1C SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4, sector 1

(os. Chitilei nr. 28x str. Linistei, sector 1)

Nr. 1743833/5430!

Spre ştiinţă:
Domnul
e-mail:

______________

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1698/03.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1743833/06.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5430/07.06.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului

de emitere a avizului de specialitate pentru un abore situat in us. tthitilei x str.
Liniştei, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal Şos. Chitilei nr. 28x str. Liniştei:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 12m - reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi
frânte preyente în coronamentul arborelui în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile.
Defriare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal Şos. Chitilei nr. 28x str. Uniştei:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, Fi lOm, în declin biologic, prezintă scorbură
profundă Ia bază, cilindrul central este afectat, atac de boli şi dăunători, existănd pericolul
prăbuşirii şi producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se
află arborii, ADPS1, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astťel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare
ce se poate executa în orice perioadă a anului)
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-defrişarea se va efectua1 pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de materiai dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurüor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin

biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.GMB. nr 30412009, aveţi obligaţia plantării
a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1
m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019-primăvara anului 2020)
plantate astfel lex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus
menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B
nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de
aliniament, respectiv 5 ex, în zone deficitare in vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din
aceIaşi act normativ.

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

!ntocmit: Exp. VasiIica PLEU

Red VP/5 ex — 0209 2019 pmzentui aviz a tost postat pe sste-u PMB
hU0 i/www omu míinstitutiýonmanajdirecbiidirectia mediuiavize arboň in censultaręlpvizę prboń in c*3nsultare.php, pe data de
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Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiintă.
-Doam n a
e-mail:

o
Referitor Ia adresa dvs. nr. 5389/ 05.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1744417/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5477/10.06.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei privind emiterea avizului de specialitate
pentru 3 arbori situaţi în Calea Griviţei nr. 228, în locul de joacă pentru copii, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 30.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifĺcările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defriare i scoaterea rădăcinilor:
Loc de joacă pentru copii, Calea Griviţei nr. 228, Iângă Ieagăne

- lex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 12m, în declin biologic avansat, prezintă scorbură
profundă pe trunchi, atac de boli I dăunători, înclinat spre Ieagăne, existând pericolul

Q frângerii acestuia ş producerii de pagube materiale sau accidente Ia condiţii meteo i nu
numai.
Loc de joacă pentru copii, calea Griviţei nr. 228, Iângă tobogan

- lex. Acer sp. (arţar) O 5Ocm, h 12m, în declin biologic avansat, prezintă trunchi
fisurat, înclinat, existând pericolul frângerii acestuia I producerii de pagube materiale sau
accidente Ia condiţii meteo i nu numai.

- lex. Sophora japonica (salcâm japonez)bitulpinal O 40-6Ocm, h 16m, în declin
biologic avansat, prezintă atac puternic de boli i dăunători Ia colet, dezrădăcinat, înclinat,
existând pericolul frângerii acestuia ş producerii de pagube materiale sau accidente Ia
condiţii meteo i nu numai.

Lucrările de defriare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Nr. 1744417/5477/
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor în declin
biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a l8ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi ?nălţimea exemplarufui corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului
2019- primăvara anului 2020), astfel: 3ex. în Iocul de joacă pentru copii din Calea
Griviţei nr. 226, în Iocurile rămase Iibere după extragerea rădăcinilor i l5ex, în zone
deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arĹ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele l5ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Având în vedere faptul că Ia data verificărfl s-a constatat că arborii situaţi în parc
prezintă ramuri uscate i frânte în coronament, vă solicităm să puneţi în aplicare în
regim de urgenţă prevederile adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472ĺ24.04.2019 i să
eliminaţi ramurile uscate frânte/ prezente în coronamentele arborilor, pentru îndepărtarea
posibilului pericol generat de ruperea i prăbuirea acestora.

Menţionăm că adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, a fost transmisă în
format electronic atât Administraţiei Domeniului Public Sector 1 cât i Primăriei Sector 1
care a i confirmat primirea acesteia în data de 24.04.2019.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Defrişare — 3 ex. arbori în declin biologiv avansat

Director Executiv,
Simona- ana POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEUÇ

05 S( 2ü

Red: VP:, /5ex. — 05. 09.2019 pmzentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
http:/twpmb.roRnştitutii/primarja/djrectjudkectja mediulavize arbori n consuhare/avize arbori in consultareohp, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746561/5779/
10. 3FF 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrnfîei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
S.C. CQNCORD HOLDINGS S.R.L.
B-dul LascărCatargiu nr. 17, sector 1, Bucuresti
In atenţia domnului Administrator

Referitor la adresa dvs. nr. 8408/11.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1746561/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5779/18.06.2019, pńn care ne transmiteţi
solicitarea primită din partea S.C. CONCORD HOLDINGS S.R.L., de emitere a avizului de
specialitate pentru un arborii amplasaţi în B-dul Lascăr Catargiu nr. 17, la verificarea efectuată pe
teren, în data de 30.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Aliniament stradal, B-dul Lascăr Catargiu, în dreptul imobilului nr. l 7

-4ex. Fraxinus sp. (&asin) O 20-3Oem, h 6-8m, reducerea cu maxim 1 m din lungimea

ramurilor orientate către imobil şi partea carosabilă, cu echilibrarea arborilor în vederea evitărü

producerii de pagube materiale sau accidente i eliminare ramuri uscate şi frânte.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, ADPS 1, conform art. 6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în perioada de repaus vegetativ
a arborilor (primăvara sau toanma), pentru a nu fi afectat eehilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toažetare :4 er arbori

Directo1txecut.y
Simo-jna9PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. SEP 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligraflei nr.4, sector 1, Bucuresti

(Parc Regina Maria, str. Turda, sector 1)

Nr. 1751481165611

Spre ştiintă.
-Domnul
e-mail:

Referitor la adresa dvs. nr. 10327/26.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1751481/02.07.20I9 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6561/03.07.2019, prin care ne transmiteţi

solicitarea domnului privind emiterea avizului de specialitate pentru arborii

simaţi în Parcul Regina Maria din str. Turda, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de

30.08.2019, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea

nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu

modificările i completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defriare i scoaterea rădăcinHor:
Pare Regina Maria, str. Turda, lângă toaletă ecologieă

- lex. Betulapendula (mesteacăn) O lOcm, h lOm, uscat 100%

Pare Rcgina Maria, str. Turda, Ia Iimita gardului pareului cu biserica
- Iex. Gleditsia sp. (glădiţa) O 4Ocm, h 14m, prezintă trunchiul §surat Ia inserţia

şarpantelor, existând riscul &ângerü şarpantelor la condiţii meteorologice nefavorabile i producedi

de accidente sau pagube mateńale.
Parc Regina Maria, str. Turda, Iângă loeul de joacă copii, Iângă stâlpul de iluminat

- lex. Robinia sp. (salcâm ) O 3Ocm, h 12m, în declin biologic avansat, prezintă zone la

colet afectate de putregaiul lemnului şi lipsă cilindm central, scorbură pe trunchi, atac de boli i

dăunătoń, existând pericolul frângerii acestuia i producerii de pagube materiale sau accidente la

condiţii meteo i nu numai.
Pare Regina Maria, str. Turda, Iângă Iaeul de joacă copii, Ia intrarea în pare

- lex. Betula pendula (mesteacăn ) O IOcm, h IOm, uscat 100%

Parc Regina Maria, str. Turda, Ia intrarc în parc, stânga acces alee
- lex. Gleditsia sp. (glădiţa ) O 8Ocm, h 14m, în declin biologic avansat, prezintă scorbură

profundă la bază şi lipsă cilindru central, atac de boli i dăunătoń, existând pedcolul ĺtângerii

acestuia ş produceńi de pagube mateńale sau accidente la condiţii meteo ş nu numai.
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Lucrările de de&iare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. dc telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite.
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuLui şi refacerea fondului vegetal. în compensarea
arborilor în dectin biotogic i uscaţi avizaţi pentru dehişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia plantădi a 2Oex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-
28cm. măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în ňrncţie de specie (raport de 6 :1 pentru arbońi în declin biologic i l :1 pentru
arborii uscaţi) în perioada optimă ( toamna anu]ui 2019- primăvara anului 2020). astfe] : 5 ex.
arbori în Parcul Regina Maria, în locurile rămase libere după extragerea rădăcini]or şi 1 Sex. în
zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obLigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńflcării în
teren a plantąrilor in compensare, dată la care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele
1 Sex. arbori. tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că Ia data veriflcădlor în teren s-a constatat că arbońi situaţi in Parcul Regina
Maria prezintă ramuri uscate şi fränte în coronamente, motiv pentru care vă solicităm să puneţi în
ap]icare în regim de urgenţă prevederi]e adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019 i să
eliminaţi ramuriJe uscate frânte/ prezente in coronamentele arborilor, pentru indepărtarea
posibilului peńcol generat de ruperea ş prăbuşirea acestora.

De asemenea, având în vedere faptul că, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B.. în scopul
asigurării continuităţii aplicădi lucrărilor de intervenţie în perioadele propice (de repaus vegetativ),
va emite i va transmite către toţi administratorii de spaţii verzi publice de pe raza municipiului
Bucureti o adresă ( aviz cu caracter general) care va permite punerea în aplicare a lucrărilor
specifice períoadei de repaus vegetativ (toamna anului 201 9-primăvara anului 2020) reprezentată
prin aplicarea lucrărilor de întreţinere /regenerare/formare/echilibrare a mateňalului dendrologic.
solicităm administratorului legal al terenului. în speţă, ADPS1, să prioritizeze pentru prima
perioadă optimă de repaus vegetativ (toamna anului 2019 - primăvara anului 2020. perioadă
marcată de căderea primelor &unze) aplicarea Lucrărilor de intervenţie asupra tuturor arbońlor ale
căror coronamente prezintă elemente generatoare de pericole din Parcul Regina Maria din str.
Turda.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — Sex, arbori din care 3ex. în declin biologic vi 2ex. uscale 100%

Director Fxecutiv,
Simona-Mariana POPA

ExiIiça PLESU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1751886/6591! Tfl S[P 2019
CĂ TRE,

-E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
B-dul Ion Mihalache nr 41-43, sector 1, Bucureşti

-ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraűei nr4, sector 1, Bucureti

Referitor la adresa ADPSI nr.7929/2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1751886/03.07.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr.6591/04.07.2019, prin care ne transmite solicitarea primită din partea
E-Distńbuţie Muntenia S.A., de emitere a avizului de specialitate pentru arborii amplasaţi în incinta
unităţii de înaltă tensiune E-Distribuţie Muntenia, din B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, la
verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modifkările i completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare
Incinta staţiei electrice Bucureşti Nord, B-dul Ion Mihalachc nr. 41-43, lângă gard şi conducta
dc tcrmoficare

-2ex. Populus sp.(plop) 0 40-6Ocm, h 14-16m -reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuri]or uscate şi &ânte
prezente în coronamentul arborelui în vederea eliminării dscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ailanthus altissima(fals oţetar) O 2Ocm. h 6m reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi frănte
prezente în coronamentul arborelui în vederea eliminădi riscului de despńndere. Iiârigere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile.
In parcare, B-dul Iancu de Huncdoara nr. 37, Iângă container-instalaţie sub tensiune

- 1 ex. Ulmus sp.(ulm) O 6Ocm, h 1 6m -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrăńlor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate şi frânte prezente in coronamentul
arborelui în vederea eliminării riscului de despńndere, &ângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, degajare container sub tensiune.

-lex. Tilia sp.(tei) O 3Ocm, h 12m -reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate şi frânte prezente în coronamentul
arborelui in vederea eliminădi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii
meteo nefavorabile.
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Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului legat al terenului pe care se află
arborü respectiv E-Distribuţie Muntenia S.A. penlru arborii situaţi în incinta staţiei electrice din B
dul Ion Mihalache nr. 41-43. cu personal specia]izatiautorizat i ADPS 1 pentru arbońi situaţi pe
domeniul public. în B-dul lancu de Hunedoara nr. 37, în proximitatea staţiei electrice. conform art.

6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norrnele de protecţie a spaţiitor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara sau
toamna), pentru a nu Ii afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminădi ramurilor
uscate i frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteńorării construcţülor din jur.

Precizăm că administratorut legal al terenului pe care se află arborii ( E-Distribuţie
Muntenia şi Administraţia Domeniului Public Sector 1) este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 wii de la data emiterii.
Toaletare :5 ex. arbori

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Tntocmit
ExpertVasilica

V5, SEP 2m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poíigraűei nr.4, sector 1, Bucureti

Nr 1752869/ 67281 101 SEF 2019

Spre tiintă
Domul
e-mail --

— ________

Asociaţia de Proprietari bloc 49
Str. Clucerului nr. 11-15, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia adresa dvs. nr. 7986/02.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1752869/05.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6728/08.07.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate
pentru cei 2 arbori amplasaţi în str. Clucerului nr. 17, sector 1, după veriflcarea efectuată
pe teren1 în data de 30.08.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde bloc 49, str. Clucerului nr. 9-11, Ia Iimita cu imobilul nr. 17

- lex. Robinia sp. (salcâm) O4Ocm, h 15m, o arpantă se sprijină pe acoperiuI
imobilului nr, 17 din str. Clucerului - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate/frânte, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteorologice nefavorabile i degajare acoperi imobil nr. 17.
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Aliniament/Platbandă, str. Clucerului nr. 17

-1 ex. Thuja sp. (tuia) O2Ocm, h4m, uscat 100%
AliniamenUPlatbandă, str. Clucerului nr. 11-15

-1 ex. MagnoIia sp.(magnolia)O4Ocm, hlSm, în declin biologic avansat, prezintă
trunchi fără cilindru central, existţnd pericolul prăbuirii i producerii de accidente sau
pagube materiale Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, ADPS 1, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel;
- toaletarea se va executa conform ań.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
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echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare
ce se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite
şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului i refacerea fonduiui vegetal, în
compensarea arborilor avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia piantărU a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de
20-28 cm, măsurată la 1 m de Ia bază şi înăiţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru arborU aflaţi în declin bioiogic i
1:1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă ( toamna anului 2019-primăvara anuiui
2020), astfel: 2 ex. în platbandă după extragerea rădăcinilor de ia adreseie sus
menţionate, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărU în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arĹ4 din
aceIaşi act normativ.

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

Toaletare — 1 ex.
Defrişare —2 ex, din care 1 ex. uscat 100% i lex. în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simaaeriana POPA

h*»J

1Ş
e

Întocmit: Exp. Vasilica

Red: vPiS ex,V2 092019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1753634/6805!
1O.SE13 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Polŕgrafiei nr4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul
Intrarea r. ‚ Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10892/04.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1753634/09.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6805/10.07.2019, prin care ne
transmiteţi soiicitarea domnului ie emitere a avizului de defriare pentru
un arbore situat în aliniamenul din Intrarea Carol knappe nr. 20, sector 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 28.08.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare,
H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţfllor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal Intrarea Carol Knappe, în dreptul imobiIuIui nr. 20:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 8m -în declin biologic, înclinat spre carosabil,
prezintă scorbură pe trunchi şi pe şarpante, atac de boli1 existând pericolul prăbuşirii şi
producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiţe de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa twnchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferintei în funcţie de specie (raport de 6/1) în perioada optimă ( toamna anului
2019- primăvara anului 2020) astfel : 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extrajerea
rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal conform
prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale

w
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din cadrul plantaţiiior de aliniament, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe

raza sectorului 1.
La fínaflzarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele Sex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât iocaţia figurează pe flsta Monumentelor

Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.
Defrişare —1 ex. în declin biologic avansat

Director Executiv
Simona

Întocmit
Expert Vasilica PLEU
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rţşş
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1753806/66471 (&EJf /1.119

CĂTRE
MINISTERUL AFACERILQR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢÁ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

U.M. 0333 BUCURETI

B-dul Iuliu Maniu nr. 63, sector 6, Bucuresti

(Str. Ceasornicului nr. 19, sector 1, Bucure$i)

Referitor Ia adresa dvs. nr 4804380/09.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1753806/10.07.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.6847/l 1.07.20191 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în str. Ceasomicului nr. 19, sector 1,
Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 31.07.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările
ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizám
Toaletare:
Curte imobiI nr. 19, str. Ceasornicului:
Reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea
de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri uscate ş frânte Ia:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 4Ocm, h 8m
-lex. Acer sp. (artar) 0 25cm, h lOm
-2ex. Prunus avium (cires) 020- 25cm, h 8-lOm

Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea
de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri uscate i frânte Ia:

-1 ex.Prunus cerasifera (corcodus) O 40-l4Ocm, h lOm
-3 ex. Juglans sp. (nuc) O 25-4Ocm, h 8-lOm
-4ex. Gleditsia sp. (glădiţa) O 30-6Ocm, h 10-14m
-2ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) bitulpinali O10-2Ocm, hl2m
-2ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O4Ocm, hlO-12m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate
şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului
sau administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii, cu personal
autorizaVspecializat, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţHlor din jurr.

I .tt,.. I II



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

Tnainte de începerea Iucrărilor aveţi obligaţia de a marca corespunzător zona
unde se execută Iucrările, în vederea evitării producerh unor accidente cu urmări
nedorite.

Totodată, vă facem cunoscut că Ia data verificării în teren, în curtea imobilului nr.
19 din str. Ceasomicului au fost identificaţi 6 ex. arbori din care 3ex. arbori aflaţi în declin
biologic( prezintă scorburi vizibfle, atac de boli i dăunători) i 3 ex. arbori uscaţi 1 00%.

Astfel, conform prevederilor Iegale în vigoare, pentru emiterea avizului de
specialitate privind defrisarea exemplarelor în declin biologic i uscate identificate în
Iocaţie, este necesar să

- delegaţi o persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu
sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, în ziua
de Iucru cu publicul marţi între orele 9-13

- să prezinte o împuternicire din partea instituţiei ş o copie a actului de identitate;
- pentru repararea prejudiciului adus mediului si refacerea fondului vegetal, conform

H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor ce urmează a se aviza pentru defriare,
aveţi obligaţia asigurării plantării a 21 ex. arbori tineri cu balot đe pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm i înălţime corespunzătoare în funcţie de
specie, în spaiuI verde aferent Unităţii Militare U.M. 0333 i în alte locaţii pe care Ie aveţi
în administrare. Această obligaţie se concretizează prin semnarea unui Angajament de
plantare.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/305.55.00,
int. 4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47,
mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —l6ex. arbori

DIRECTO&EXCUTIV,
SG%PtULĆ2...

Simona- TI na rjPA

Intocmit
Expert Vasilica PLEU
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ri7Ĺ1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1O SEP 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraňei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
Domnul
Str. nr sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 6466/08.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1753943/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6853/11.07.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea primită din partea domnului e emitere a avizului de specialitate
pentru un arbore amplasat în aliniamentul din str. Mircea Zońleanu nr. 31, la veriĺkarea efectuat
pe teren, în data de 22.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care. în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianul localităţilor, cu rnodifîcările i completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toalctare
Aliniamentu) străzii Mircea Zoriieanu nr. 31. ]a limita cu imobilul nr. 29

-lex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm. h lOm, prezintă o şarpantă uscată- eliminarea arpantei
uscate ş reducerea cu 1/4 a arpantei viabile în vederea echilibrării arborelui.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care se află
arborele, ADPS 1, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtońul Municipiului Bucureşti în perioada de repaus vegetativ
a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eliminăńi ramuńlor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuń de prevenire a
accidentelor sau a deteriorăńi constmcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului pe care se află arborele este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevedeń]or avizu]ui şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Ţoaleţare :1 ex. arbore

Nr. 1753943/68531

Director,aWcu4

C

SimonJina P®A
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Red; VP 5ex. — 0209 2ül9pmţentui aviz a (ostposrsf pe siteWPMĐ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3, Bucuresti

r sector 1, Bucureşti

Nr. 1760011/75981

Doamna
Str.

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1760011/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7598/01.08.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr, 27 din str. Mircea Vulcănescu, întrucât acestia afectează conducta de gaze,
Ia verificările efectuate pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările i completările
ulterioare I H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:

Curte imobil nr.27 str. Mircea Vulcănescu
-1 ex. Ailanthus altissima(fals oţetar) bitulpinal O 40-6Ocm, hl2m -reducerea cu 1/2

din înăltimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Defrişare:
Curte imobil nr.27 str. Mircea Vulcănescu

-1 ex. Ailanthus altissima(fals oţetar)070 cm1 hl2m -situat Iipit de gard, Iângă
conducta de gaze şi contorul de gaze, prezintă rădăcini Ia suprafaţă1 a flsurat şi dislocat
gardul în mod vizibil, existând pericolul prăbuirii i producerii de accidente sau pagube
materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI
terenului pe care se afIă arborii (A.F.I.),conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

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

Fbl PnnjnnFIkhf nr d7 rrwln,QtnIflĺVUq nrłnr Piiriirotti Prnni I tHI



- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.

arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Scm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în

funcţie de specie (raport de 6/1) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara

anului 2020) astfel : 1 ex, în curtea imobilului nr, 27 din str. Mircea Vulcănescu şi Bex. în

aíte unităţi pe care Ie aveţi în administrare.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defdşare- lex.
Toa/etare — 1 ex.

•05. SEP 2O

Red. PV15 ex.Ćt.2OIrezentuI aviz a fost poslat pe site-uI PMB
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Întocmit: Expert Vasilica PLEŞUfĘ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1763345/80671

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
-Domnul
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1763345/12.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1763345/12.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8067/13.08.2019 prin care ne
transmiteţi solicitarea dmnului ‚ privind emiterea avizului de specialitate
pentru un măr si un corcodu situaţi în os. PaveI D. Kiseleff nr. 22, sector 1, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 30.08.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ułterioare ęi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrięare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiui verde dreapta alee acces imobil, os.PaveI D. Kiseleff nr. 22

- lex. Maius sp. (măr) O lScm, h 4m, uscat 100%
SpMiuI verde, în spatele imobiiului din Sos.Pavel D. Kiseleff nr. 22

- lex. Malus sp. (măr) O lScm, h 6m, uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

teiefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fonduui vegeta în compensarea arbońlor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia piantării a 2ex. arbori tineri
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiuiui de 20-28cm, măsurată Ia înăiţimea de lm
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie
(raport de 1:1) in perioada optimă ( toamna anuiui 2019- primăvara anului 2020), în
Iocuńle rămase Iibere după extragerea rădăcinilor de ia adresa sus menţionată.

La flnalizarea Iucrărilor de piantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
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vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica

sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.
Având în vedere faptul că Ia data efectuărfl verificărilor în spaţiul verde din

curtea imobilului nr. 22 din os. Pavel 0. kise(efŕ, nu s-a putut identifica exempłaru!

de corcodu pentru care s-a solicitat aviz, vă rugăm să reveniţi cu Iocaţia exactă a

acestuia, în vederea Iocalizării acestuia i emiterfl avizului de specialitate.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil

însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor

Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.
Defrişare — 2 ex. erbori uscaţi 100%

Director Executiv,
PQPA

Tntocmit
Expeń Vasilica PLEUý3C
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. SEP Zw

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr, 4 Sector 1, Bucure$i

Nr. 1767124/9699/

Spre ştiinţă,
Poliţia Locală Sector 1
Direcţia Ordine i Linięte Publică
Serviciul Intervenţii Rapide
Str. Prometeu nr. 26, bI.14G, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 14372/21.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1767124/27.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9699/28.08.2019, prin care ne
transmiteţi adresa Poliţiei Locale Sector 1 nr. 14372i20.08.2019, privind emiterea
avizului de defriare pentru un arbore uscat situat în aliniamentul din str. Jean Monnet
x Piaţa America Latină, vă facem cunoscut că în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare si scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament străzii Jean Monnet x Piaţa Amerîca Latină :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m -uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore
tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 1 :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului
2020), în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată,
în vederea completării aliniamentului stradal conform prevederilor H.C.G. M. B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament.
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La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. arĹ4 din acelaşi act normativ.

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

Defrişare—1 ex.uscat 100%

Director Executiv,
Si a iana POPA

lntocmit
Exper[ Vasilica PLEU''

#ňf SEp-0,0

Red: V.P/5 ex. — 02.092019 pmzentul aviz a ťost postat pe site-ui PMB
httpjjwww.pmb.roĺinstituliUprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consultare.php, pe data de

Bd. Reqina Elisabeta nr 47. d oostai 050013. sedor 5. Bucureşti, România I l



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I

B-dul PoligraJiei nr. 1 Sector 1, Bucureşti

( str. Stoica Ludescu nr. 25, sector 1)

Urmare a veńRcărilor efectuate în teren, in data de 28.08.2019, în str. Stoica Ludescu nr. 25
sector I, a fost inventariat următorul mateńa] dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor veni din intravilanul localităţilor. cu
modiflcăńle i completăńle ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din eadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuL Municipiului Bucureşti. avizüm
Defrişare i scoatcrea rădăcinilor cu obligativitatca menţinerii alvcolei
Alinjamentul străzii Stoica Ludescu, în dreptul imobilului nr. 25

-I ex. Acer sp.(arţar) O IOOcm. h lOm in declin biologic avansat cu scorbură prońrndă pe
trunchi, lipsă cilindru central, prezintă flsuń la colet şi pe trunchi, atac de boli i dăunători,
existând pericolul prăbuirii la condiţii meteo nefavorabile i nu numai i produceńi de accidente
sau pagube mateńale.

Lucrările de defńare avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1,
nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări
nedońte, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui in declin biologic
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
cu balot de pământ cu circumfeńnţa trunchiului de 20-28cm, măsurată ]a înălţimea de lm de la bază
şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în
perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), astfel : 1 ex. în alveola rămasă

C liberă după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, în vederea completăńi aliniamentului
stradal, conform prevederilor H.C.G.M.B nrl 14/2011 privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe
raza sectorului 1.

La §nalizarea lucrăňlor de plantare conf art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a asiunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńficării în
teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişure — 1 at în declin biologic

Directquii
Simor%MJjäna FQPA

Întocmit

Red. VP /44í'V$ażJtLdavízaťostposiaiPesiie.uIPMB

Exper[ Vasilica PLEU
‘—

itçJNňvpmbJ T stR i1priňiańp/directiiţdirtia mediu/avUe aWari n consuttar&avize arbod n nsuItarephp. pe data de 9' SEP 2019
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t• . PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1746554, 17497651 5788, 6303/ jz. SEE lU

CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMANE
SERVICIUL INDEPENDENT RUTIER PENTRU MISIUNI SPECIALE

B-dul Aviatorilor nr. 14-16, Sector 1, Bucuresti
e-mail:

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 9570/11.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1746554/14.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5788/18.06.2019, prin care ne
transmite solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate de defriare pentru 2 arbori
uscaţi situaţi în B-dul Aviatorilor nr. 14-16, sector 1 i Ia adresa dvs. nr.
4446859/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1749765/26.06.2019 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 6303/27.06.2019, după veriflcările efectuate pe teren în data de 20.06.2019,
s- a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr.16, B-dul Aviatorilor, Iângă garaje

-lex. Acer sp. (arţar) O SOcm, h 12m- uscat 100%, existând pericolul prăbuirii i
producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

-lex. Acer sp. (artar) O 2Ocm, h lOm- uscat 100%, existând pericolul prăbuirii i
producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile i nu numai.

Lucrări(e avizate se vor executa prin grija administratorului/ proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, cu personal specializaUautorizat, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr. Precizăm
că administratorul/proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea celor 2 arbori uscaţi avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 2ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime
corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie (raport de 1 :1), în perioada optimă de
plantare toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de Plantare
nr.5788/6303/a/03.09.201 9.
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La finaflzarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

Defrişare- 2ex. uscate 100%.

Director Executiv1
Simona- ariana POPA

OO
*

Tntocmit: Expert Vasilica FLEUf-.

09.SEP 2019

Red VP.. /5 ex — 05092019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hun:Iţwvv.nmb.rciinstitutiilpdmad&directiildirectia mediulavize arbod in consultarelpvize arbcń in consultare.nhn, pe data da
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PRIMARIA MUNiCIPIULUI BUCUREŞTI

l I Direcţia de Mediu

1 l SEP 2uI

CĂTRE
5. C. ROMEXPO S.A

B-dul Expoziţiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Spre tiintă
Dom nu I
e-mail:

-

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1754742112.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6974/15.07.2019, prin care soflcită
emiterea avizului de specialitate de defriare pentru 8 arbori uscaţi situaţi în incinta
Romexpo din b-dul Mărăsti nr. 65-67, sector l T după verif]cările efectuate pe teren în data
de 28.,08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde adiacent sediul Romexpo

-lex. Acer sp. (artar) O 6Ocm, h 12m- uscat 100%, existând pericolul prăbuirii i
producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabHe i nu numai.
Spaţiu verde —parcare Romexpo

-Sex. Robinia sp. (salcâm) O 20cm, h 6m- uscate 100%, existând pericolul
prăbuirii ş producerfl de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile
i nu numai.
Spaţiu verde adiacent G5

-lex. Robinia sp. (salcâm) O 4Ocm, h 12m- uscat 100%, existând pericolul
prăbuirH i producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile

nu numai.
Spaţiu verde Intrare E, adiacent B-dului Poligrafiei

-lex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinalO 40-6Ocm, h 14m- uscat 100%, existând pericolul
prăbuirii si producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii meteo nefavorabile

nu numai.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/ proprietarului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, cu personal specializaUautorizat, conform H.C.G.MB. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Sucureşti, 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

Nr.1754742/ 6974/
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că administratorul/proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea celor 8 arbori uscaţi avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 8ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :1), în perioada optimă de
plantare de Ia obţinerea avizului, primăvara anului 2020, potrivit Angajamentului de
Plantare nr.6974/N03.09.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Defrişare- 8ex. uscate 1 00%.

Director; UtIV,b.
SimopgA

Întocmit: Expert Vasilica PLEU

‘1JSEPypć

Red :V.P.. / 5 ex. — 06.09.2019 prezentul avăz a fost postat pe siĺeuI PMB
htto:/Iwn,omb.rofinstitutiiţpdmph&directiifdirectip mędiulavize arboń in consuItarQ/pvize prbcri in nsutare.ohp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

(str. Hagi Ghiţă nr. 88, sector 1)

Urmare a veriflcăńlor efectuate în teren în data de 09.09.2019, în str. Hagi Ghiţă nr. 88,
sector 1, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.

r 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modifîcările i completările ultedoare i I-I.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament străzii Hagi Ghiţă, în dreptul imobilului nr. 88

- lex. Acer sp. (arţar ) O5Ocm, hlOm, în declin biologic avansat, prezintă lipsă scoarţă
trunchi flsurat, uscat 60%, existând pericolul prăbuirii la condiţii meteorologice nefavoarbile i
produceńi de accidente sau pagube matedale.

Lucrările de de&iare avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe
care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteńorarea construcţülor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru reparare prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. rw. 304/2009, aveţi obligaţia plantăiii a lex. arbore tânăr cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1 m de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeiinţei în funcţie de specie (raport de l :1) în
perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020), în alveolă, în locul rămas liber după
extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată în vederea completărü aliniamenmlui stradal
conform prevederilor H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — J ex. arbore uscat 60%

Director Exec
Simona-Ma( ęIP%\

*
‘t'& ‘\ Întocmit

OZ3 ! Exper[ Vasilica PLEU
Red: VP.. /4 &X. — l 1.09. 2& rezer$Ďąe f#postat pe site.u( PMB
http:/ĺw',.pmb.rpIinşţituţii/flri fdir4d»dirç ńiediwavize arbori in consultareiavize arbori in consultare.eho. pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. I74I423/5:12/ 1Z 5FF MP

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligratîei nr.4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bIoc J3
Str. Pajurei nr. 21, sc. A. sector 1, Bucureşti
Doamna
e-maii:

Referitor Ia adresa ADPS1 nr.8291/24.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1741423/29.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5127/30.05.2019. prin care ne
transmite solicitarea doamnei de emiterea avizului de specialitate
pentru un arbore situat în spaţiui verde din str Pajurei nr. 21, bI. J3, sc. A, arbore care
afectează f&ada balconului, după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2019, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul vede stânga acces bloc bloc J3, sc.A, str Pajurei nr 21

-lex. Tilia sp. (tei)O5Ocm hl4m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul vede dreapta acces bloc bloc J3, sc.A, str Pajurei nr 21

-lex. Tilia sp. (tei)e4ücm hl4m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile.

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

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apIicânduse
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sîmona- ariana POPA

*

%ű&i
Expert Vasilica PLEŞt4Cw

i 2 SEP 2oşg
Red: 1? SetiOO92Ü19
prezentui aviz a fost postat pe sile-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I Z SEP 2019

CĂTRE,
ADMINISTK4 ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrajiei nr 4, Sector 1, Bucureti
Spre ştiinţă:
Doamua
Str. nr. sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa doamnei Georgescu Ileana Rozalia, înregistrată la P.M.B cu
nr.1747724/20.0&2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6010/21.06.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Ing. Zablovschi, în drepml
imobilului nr. 31, arbore care afectează cabluńle electrice, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 05.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţňlor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificăńle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamemul străzii Jng. Zablovschi, in drepžuž irnobUului nr. 31

-lex. Morus sp. (dud)bimlpinal 020-3Oem h8m, situat lângă stâlpul ENEL, coronamentul
arborelui afectează cablurile eleetrice- reducerea eu 1/3 din volumul coronamentului cu apliearea
lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin fiâigerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile,
degajare cabluri eleetrice.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munieipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afeetat echilibrul biologic al acestuia (eu excepţia eliminării
ramuńĺor uscate şi fřâsite, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evaeuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca eăile de aeces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona- POPA

Intocrnit,
Expert Vasilka PLEŞU

Red: VPI5 et'IO,Ű ‘019 -‘ C:

prezenlul aviz a fost at pe s' e4ţ. tWĹ'
hltpj/www.nmb.ro/in. /pdmana/ ‘ii/direcţia mediuiavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.nhp ‚ pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘ZSEP2O,y

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraűei nr4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă.

O
Domnul
Str. nr. bI. s et ap. sector Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr.11271/ 05.07.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1753956/10.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6848/11.07.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului
de defrişare pentru 2 arbori situaţi în Aleea Băiculeşti nr. 4-10, sector 1, după discuţiile
telefonice purtate cu domnui r şi după verificarea efectuată pe teren, în
data de 05.09.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

C Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolelor:
Aą'veolă în parcarea de reşedinţă, Iângă Iocul de parcare nr 7, vis-â-vis de str Pajura
nr. 22, ĎL G3:

- 1 ex. Quercus robur (stejar) e 30m, h lOm — uscat 100%
Alveolă în parcarea de reşedinţă, Iângă Iocul de parcare nr 1 7 vis-ä-vis de str Pajum
nr 22, bJ. G3:

- 1 ex. Quercus robur (stejar) e 40m, h 12m — uscat 100%
Alveolă în parcarea de reşedinţă, Iângă Iocul de parcare nr 3 şi 4, vis-â-vis de str
Pajura nr 2Z bI. G3:

- 1 ex. Quercus robur (stejar ) e 6Dm, h lOm — în declin biologic avansat,
prezintă scorbură profundă pe truncbi, atac de boli i dăunători, lipsă cilindru central,
existánd pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile i producerii de
accidente sau pagube materiale

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

4-ai U

Nr. 1753956/6848/

Bd. Regina Esabeta nr. 47, cod poşt 050013. sedor 5. Bucureşt. Rcmân



Pentru refacerea fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului, în

compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia plantării a B ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa

trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului

corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (rapor[ de 6 :1) pentru arborii în

declin biologic şi 1 :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă, toamna anului

2019,primăvara anului 2020, astfel: 3 ex. în alveolele rămase libere după extragerea

rădăcinilor Ia adresa sus menţionată şi 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza

sectorului 1.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.MB.

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

vederea verifĺcăríi în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi

i adresele unde s-au plantat cele 5ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare —3 ex, din care 1 ex. în declin bioĺogic avansat şi 2 ex. uscate 100%

Director Executiv,
Simo -Mariana POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEUtr.

12 SEp 2019

Red V P/5 ex — 1009.2019 prezentui aviz a fost postat p sito-uI PMB
http ĺíwňw omb rohnştilutiUorimarĺaJđiręctüĺdírect4a meďu!avize arbori ín nsuitaręĺavize arbori n nsu1tare płip. pe data đe
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1Z SEp 2Oig

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Polŕgraflei nr 4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresele dvs. nr. 11745/09.07.2019, 11746! 09.07.2019,
înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1754323/11.07.2019, 1754324/lţ.07.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.6927/12.07.2019, 6926/12.07.2019, privind emiterea avizului de
specialitate pentru un arborii amplasaţi în str. Polonă x Piaţa Gheorghe Cantacuzino
şi str. Polonă nr. 2, după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2019, a fost
inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/201 1 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304i2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniamentlplatbandă str. Polonă nr. 2

- 1 ex. Tilia(tei) ® SOm, h 8m, fără coronament, uscat 100%
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 30m, h 12m, uscat 100%

AliniamenUplatbandă str. Polonă nr. 4
-1 ex. Tilia sp.(tei) 0 60m, h 12m, în declin biologic avansat, prezintă trunchi

fisurat, atac de boli şi dăunători, cilindrul central afectat, existănd pericolul prăbuşirii Ia
condiţii meteorologice nefavorabile ţi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim đe urgenţă, prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţeleior aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului şi refacerea fondului vegetal, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pămánt cu circumferinţa
trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru arborii în declin
biologic şi 1 :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă, toamna anului 2019,
primăvara anului 2020, astfel: 3 ex. în platbandă, în Iocurile rămase Iibere după
extragerea rădăcinilor Ia adresele sus menţionate şi Sex, în zone deflcitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în

Nr. 1754323, 1754324/6926,6927!

Bd. Regtna EUsabeţa nr 47, Qcştal 050013. seor 5. Bt,ojres Romănia Iůt [lI



vederea verificărfl în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi

comunica şi si adresele unde s-au plantat cele 5ex. arbori, In caz contrar se vor aplica

sancţiuni conf. ar[.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil

însoţit de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor

Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti
Defrişare — 3 ex. din care lex. În declin hiologic avansat şi 2ex. uscate 100%

Director Executiv,
POPASim

12 SEP 2019

ĺntocmit
Exped Vasilica FLEUf

Red VP /4 ex — 09092019 prezenźul aviz a tosť pastat pe siťe-uI PMB
hflD /Awą Dmb roĺinstitut,1pńmad&direotii/directa mediuţavize arbori in ccnsultareţavize arbcń in consuttare.Dhp, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 Z SE 2O

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrnflei nr4 Sector 1, Bucure$1

Spre ştiinţă,
Doamna
e-mail

Referitor Ia adresa doamnei . înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1754515/ 11.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6934/12.07.2019 şi la adresa dvs.
nr.11661/10.07.2019, înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1754858/12.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 6985/15.07.2019, privind emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în str. Roma nr. 54, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 05.09.2019, a fost inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii Roma, în dreptul imobilului nr 54

- 1 ex. Tilia sp. (tei) S 70m, h 12m, in declin biologic avansat, prezintă scorburi
profunde Ia colet, ciuperci saprofite, Iipsă cilindru central, existând pericolul prăbuşirii
Ia condiţii meteorologice nefavorabile şi prodicerii de accidente sau pabube materiale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru arborii în declin biologic ) în perioada optimă,
toamna anului 2019, primăvara anului 2020, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după
extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, şi 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie
de pe raza sectorului 1.

Nr. 1754515, 1754515/6934, 6985

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod ştaI 050013, sedor 5, Bucureşti. Románia Iđn I



:or Executiv,
POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEU4ťi

12 SEP 2î

Re V.P /5 ex — ia 092019 prezentul avíz a ťast po5taţ pe site-uI PMB
htlp ‚lw pmb rohnstituti:JonrnarIaId1ectiţdręçtja me&utavize arboh n consultar&avize arboń in ccn$utţarephp, pe data de

Ie%

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B. in
vederea veriflcărfl în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi
i adresele unde s-au plantat cele 5ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplíca sancţiuni
conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

ţąťl Pnnin Fçhp nr 47 nxl ry'çtnl flSflOl3 secnr 5 R,irj'rns RT%ânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1Z 5EP20;9

Spre ştiintă:
Domnul
e-mail

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢL4 DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dui PoliwaJiei nr 4, Sector 1, Bucureşti

Îrnocrnit,
Expert Vasdka PLEŞU

!wpJ/wrnv.pmb.ro/insIitutii/nrimari&directńĺdirectia rncdiWavize arbori in consultare/avize arbori in consuhare.phn pc data de

i iI

Nr. 1754892/6980/

c Referitor la adresa dvs. nr. 11609/10.07.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1754892/12.07.2019 si b Direcţia de Mediu cu nr.6980/15.07.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru arborii situaţi în
spaţiul verde din str. Av. Mircea Zońleanu nr. 72, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 05.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru eare, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţńlor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modifîcăńle şi completăńle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Ažiniarnentul străzii Av. Mircea Zorileanu, ín dreptzd irnobilului nr. 72

-2ex. Fraxinus sp. (&asin)025cm hlOm- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evilărü produceńi de
pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, la condiţii meteo
nefavorabile, degajare acoperiş imobil nr. 72.

Lucrăńíe avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe care se află
arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-ioamna), pentru a nu ti afeetat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü
ramuńlor uscate şi &ânte. operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
rnasa lemnoasa pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteńorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

Simo

Red: I'P /5 ex/iO.O9.2019
2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11 SEP 2019

CĂTRE,
ADMJNISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dzd PoligraJiei nr. 4, Sector 1, Bucure.yui
Spre ştiinţă:
Doamna
e-mail

-

Referitor la adresa dvs. nr. 9120/10.07.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1754862/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6987/15.07.2019, prin care ne transmitei
solicitarea doamriei ie emitere a avizului de specialitate pentru arborü situaţi în
aliniamentul din str. Washington nr. 17, sector 1, după veńfkarea efectuată pe teren, în data de
05.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiňcările şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamentul străzii Washington, in dreptul irnobilužui nr. ] 7

-3ex. Tilia sp. (tei)O=30-óOcm h=12m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor cu
aplicarea Iuçrărilor de echiíibrare şi eLiminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării produceńi de
pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizaie se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborii,ADPS 1, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu f afcctat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeńene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaieiare —3 ex. arbori.

DIRECTOR ĘCUTIV
Simona-ĄŞ' n ?

‚jj j Intocmit,
i4 4! Evpert Vasilka PLEŞU

Red: VP!SexJJOO92019 “P
prezentul aviz a fost poslat
trnp:/Ávnv.nmb.ro/insti,utiiĺyńmän dírecţía mediWavize arbori in consultareiayize arbori iu conultarc.nhc ‚ pc data de
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‘2Ł PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755101, 1756834/7027,72541 17. SE 2019
CATRE,

ADiŤHNISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dzd Požigrqţiei nr. 1, Seclor 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
Domnul
e-rnail

Referitor la adresa domnului ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1755101/
15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7027/16.07.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore situat în dreptul imobilului nr, 37 din str. Av. Mircea Zorileanu, sector
1 şi Ia adresa dvs. nr. 11878/17.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1756834/19.07.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.7254/22.07.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data de
05.09.2019, s-a inventariat unnătorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
A/inianwnţul grăzü Áv. Mircea Zorileanu, în drepžzd hnobilului nr 37

-lex.U)ums sp. (u]m)OlOOcm hl6m, nu prezintă urme vizibile de declin biologic (
scorburi, atac de boli şi dăunători) -reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteo nefavorabile i
degajare acoperi imobil rw. 37.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, ADPS 1, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 1-LC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu § afectat echilibwl bioíogic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte. operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căi]e de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaleî'are —1 ex. arbore.

DIREÇŞ-zĘECUTIV
SimJt4%POPA

ĺĺ Întocmit,
ţ'i)I Evpert Vasflica PLEŞU

Red: ľ? ‘5 at'JO.?Ot
prezeniui aviz a foIat pe site-uI$

mędiu/avize ajbori in consultare/avize arbori in consultare.php pe data
deî2s
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755339, 1758396/ 7035, 7436/ 17. SE 219

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă
Domnul
e-mafl
Asociaţia de ProprietarÎ bloc TM
Str. CpĹ Av. Alexandru erbănescu nr. 21-23, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresele dvs. nr 79/11.07.2019, 85/23.07.2019, înregistrate Ia P.M.B.
cu nr 1755339/15.07.2019, 1758396/25.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7035/16.07.2019, 7436126.07.2019, prin care ne transmiteţi solicitările domnului

privind emiterea avizului de specialitate pentru un vişin şi un cais amplasaţi în
spaţiul verde ai biocuiui 7M din str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 21-23, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2019, a fost inventariat următorul material
dendroiogic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intraviianul Iocafltăţilor, cu modificările i completările
uiterioare, H.C.G.M.B nr.11412011 privind amenajarea şi întreţinerea aiveoieior stradaie
din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc 7M, str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 21-23

-lex. Prunus armeniaca (cais) e lOcm, h m3m-uscat 100%
-lex. Prunus cerasus (vişin) O 2Ocm, h4 m-uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa, prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

teiefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiiior din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiuiui de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de
ia bază şi înălţimea exemplaruiui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 1:1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara

Bd. Regina Elisabeta nr 47, şţaI 05r3, sedor 5, Bucureşt. Ramán I/n I



anului 2020, în spaţiul verde aI blocului după extragerea rădăcinilor (a adresa sus

menţionată.
La uinaiizarea iucrăriior de plantare conf. art9 ahn.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr

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

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

art4 din aceIaşi act normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afîşeze,

în xerocopie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

Iocatariior.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2ex. uscate 100%

ůkĘxecutiv,
POPA

mntocmit
Expert Vasilica

1ZSEP 2019

Red V P /5 ex. — 10092079 pťezentul aviz a ĺost poslat pe s#e-ut PMB
httD !k.nwJmbralinsttutii/primpr;WdirectiIdiręçtIa mediuiavize prbcn in consutpreiavize arbori in censultare phn pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17. SE?

CĂTRĘ
ADMINIS TRA ŢIA UNITAJIL OR DE ÎNVĂ ŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

ŞI UNITAŢILOR SANITARE PUBLICE
( AUIPUSP)

B-dul Poligraflei nr4, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă

O -Grădiniţa nr.248
Str Artur Vârtejeanu nr. 15, sector 1, Bucuresti

-Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

-Doam n a
Str. nr. sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 1 nr.11645/15.07.2019,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1755954/17.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr7136/18.07.2019, prin care ne transmite solicitarea doamnei de emitere a
avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea Grădiniţei de Copii nr. 3 din str.
Maior Artur Vârtejanu nr. 15, întrucât afecteayă imobilul nr. 13, după verificarea efectuată
pe teren, in data de 05.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curtea Grădiniţei nr 248, str.Maior Adur Vâflejanu nr 15, Ia Iimita cu imobiIuI nr 13

-lex. Ulmus sp. (ulm)OSOcm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, Ia
condiţii meteo nefavorabile şi degajare acoperiş imobil nr 13.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se
află arborele (AUIPUSP), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.&M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a

Nr. I755StzjŞł5G/
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nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal 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.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sima POPA

Întoc,iiü,
Expert Vasüka PLEŞU

1ZSEPŻOJQ

Red: ĽP. 7exĺIO.09.2019
preientul aviz a fos postat pe site-ul PMB
bflUwww.nmbrc/institutii/nrimariaIdireetii/directia mcdiWavize arbor n consultare/avize arbori in eonsullarenho, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1Z SEP 2a19 -

CA TRE
ni fl I I I

Spre tiinţă
Administraţia Domeniului Public Sector 1

B-dul Poligrafiei nr4, sector 1, Bucure$

Referitor la adresa ADPS 1 nr. 11353/17.07.2019, mnregistrată la P.M.B cu nr.
1756828/19.07.2019 şi la Direcţia de Mediu eu nr. 7252/22.07.2019, prin eare ne transmite
solicitarea dvs., de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr.
6 din str. Intrarea Av. Teodor Ilieseu, la verificarea efectuată pe teren, în data de 30.08.2019. s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăńle şi
completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletarc:
Curte imobil nr. 6, stânga acccs imobil, lntrarea Av. Teodor Iliescu

- lex. Magnolia sp. (magnolia) O 4Ocm. h lOm. arpantele de la bază afectează trotuarul
eliminarea primelor două şarpante de la bază pentru ridicarea coronamentului şi degajarea
trotuamlui in vederea evităńi producerii de pagube materiaLe sau accidente prin frângerea i
prăbuirea de rarnuri la condiţii meteo nefavorabile i eliminare rarnuń uscate şi frânte.

Lucrarea avizată se va executa prin grija propńetamlui/administratoru]ui legal al terenului
pe care se află arborele, eu personal specializati autońzat, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureti în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a
nu R afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i fřâiite, lucrare
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemioasă pentru a nu bloca căile
de acces. luându-se măsuń de prevenire a accidentelor sau a deteńorăńi construcţiilor din jur.

Precizăm că adrninistratorul legal al terenului pe care se află arborele este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunuri]or i a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a telmologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni eonform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prczentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare :1 ex. urborc

\30 C

Red: V.P. /5ex. — 11.09201 pmzentui avíz e fost postat pe site-uI PMB
. 4,httpi/wwwnmb.rolinstitutwprimariaidirectii!directia mediu/avize arbori n consultare/avize arbori in consultareDhp, pe data de 49
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1Z SEP 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafîei nr. 4, sector 1

Spre ştiintă:
Doamna
Str. r secto.' ‚ Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr. 12445/22.07.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1758379/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7430/26.07.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei rivind emiterea avizului de specialitate pentru arborii aflaţi
în spatele curtii situaţi în B-dul Dinicu Golescu, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 18.03.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.114/201 1 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctarc
Spate bloc 5, B-dzd Dinicu Golescu nr. 39, zona garaje, în spatele imobilului nr 6, str. Banaí:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii rneteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 2 ex. Ailanthus altissima(fals oţetar) O 30-4Ocm, h 12-14m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O SOcm, h lOm
- 1 ex. Populus sp. (polp) O 6Ocm, h 12m, situat între garaje, fără semne vizibile de declin

biologic( scorburi vizibile, atac de boli i dăunători), înclinat uor spre imobilul nr. 6 din str. Banat,
- reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de desprindere,
&ângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al
arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate.
Defriare cu cxtragerea rădăcinilor:
Stânga intrare imobil nr. 9, str. Elizeu ( spate bloc 5, B-dzd Đinicu Golescu nr. 39)

- 1 ex. Populus sp (plop) O 8Oem, h 1 5m, în deelin biologic avansat, prezintă atac puternic
de boli i dăunători Ia colet, Iipsă cilindru central, existând pericolul prăbuirii la condiţii
meteorologice nefavorabile i produceńi de accidente sau pagube materiale.

- 1 ex. Populus sp (plop) O 6Ocm, h 1 5m, în declin biologic avansat, prezintă flsuri la colet,
atac puternic de boli i dăunători, Iipsă cilindru central, existând peńcolul prăbuirii la condiţii
meteorologice nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube mateńale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/ administratornlui legal al terenului
pc care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces şi reţelele aeńene, astfel

Nr. 1758379174301
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Norrnele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, În perioada de

repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna). pentru a nu R afectat echilibrul biologic aI

acestuia (cu excepţia eliminării rarnuńlor uscate şi frânte. Iucrare ce se poate execuia în orice
perioadă a anului)

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. in compensarea celor 2arbori În declin biologic
avansat avizaţi pentru defrişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi obligaţia plamărü a 18
ex. arbori cu balot de pământ cu circumfeńnţa trunchiului de 20-28 cm. măsurată la 1 m de Ia bază
şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in hincţie de specie (raport de 6/1) în
perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019), în zone deficitare în vegetaţie de pe raza
sectorului 1.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009. aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, În vederea veriflcării În
teren a plantărilor în compensare. dată Ia care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 12
ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
Defrişare 2 ex. in dec/in biologic tn'a;zsa!

D CTOR EXECUTIV
N

-Mariana POPA

Întocmit: Exp. VasiIîca PLEUg

2 S(p ?Oîp
Red: VP.5 exíll.092019
prezentul aviz a fcst pcstat pe site-uI PMB
hţţD:// Dmbro/Instuţií/prjmaria/di(ectüIdireçtia mediuiavize arbori in consultarelavÉze arbod in consultarechp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

lZSErîaig CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti
Spre tiinfă
Doamna
e-mad:

Referitor la adresa domnului Doamnei înregistrată la P.M.B eu nr.
1762498/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7956/09.08.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore uscat, situat pe trotuarul de Iângă clădirea Premium Point,
din str. Buzeşti nr. 76-80, sector 1, Ia veńficarea efectuată pe teren, în data de 09.09.2019. a fost
inventańat următoru] material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulteńoare şi H.C.G.M.B nr.114/201 1 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Âliniamentlplatbandă str. Buzeti nr. 76-80, în dreptul clădirii Premium Point

- Iex. Thuja sp. (tuia) QlOcm, h4m, uscat 100%
Lucrările de defńşare avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe

care se află arborele, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeńene.

Pentru reparare prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare. conform U.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a lex. arbore tânăr cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm. măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înăl(imea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 1 :1) in
perioada optimă ( toama anu]ui 2019- primăvara anului 2020), în platbandă, în locu] rămas liber
după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată în vederea completărü aliniamentului stradal
conform prevederilor H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament.

La flnalizarea lucrărilor de p]antare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńfîcării in
teren a plantăritor in compensare, In caz contrar se vor aplica saiwţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Nr.1762498/ 79561

Director

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare — i er arbore zlsca iOO%

A

aviz a fost postat pe site-uI PMB

Întocmit
Exper[ Vasilica PLESUIL.

pe data de

Bt Regina Elisabeta nr. 47, cod p3ştaI 050013, sedor 5, Bucureş. R00lânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I 7 SEP 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr, 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă,
Domnul -

Str. nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr.13447/07.08.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1763351/12.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8065/13.06.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emitere a
avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul din str. Nuvelei nr 4,
sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2019, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
AliniamenUplatbandă str. Nuvelei nr. 4, dreapta acces imobfl

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan ) e 60m, h 8m — uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija

A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore
tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 1 :lpentru arborii uscaţi) în perioada optimă, toamna anului 2019,
primăvara anului 2020, în spaţiul rămas Iiber din platbandă după extragerea rădăcinilor
Ia adresa sus menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal conform
prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţHlor de aliniament.

Nr. 1763351/80651

r1 Ppnnn FIknhet nr 47 md nnstal fl5flOl sector 5. Buajrest. România



La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificărü în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare—1 ex. uscat 100%

Djr oţ Executiv,
sçţna POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEUf-"

Z SEP 2019

Red: VP./ 5 ex. — 10,09.2019 pmzentuÍ aviz a fost postat pe site-ui PMB
htrn:/Mww.pmbroĺinstitutiLIrímaria]direcw/djrecţja mediwavíze arbori in consultare/avize arbod in consultare.php, pe data de

Bd. Reaina Elisabeta nr 47 aostal 05001 3 sednr 5 Rucnresti Rnmâna .&““%. I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17 SEP2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr4 Sector 1, Bucureti

Referitor ]a adresa dvs. nr.l3419/07.082019, înregistrată b P.M.B cu nr.
1763352/12.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8069/13.08.2019. prin care solicitaţi emiterea
avizului de defřişare pentru doi arbori uscaţi situaţi în locul de joacă din str. Vasile Pân'an x str.
Theodor Burada, sector 1, după verificădle efectuate pe teren, in data de 09.09.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completăńle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi seoaterca rădăcinilor:
Łoc de joacă- str. I'asile Pârvan x str. Theodor ťijurada:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 50-8Ocm, h 12m —uscate 100%
Luerările de defřişare avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector 1,

nr, de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţe)elor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbońlor avizaţi pentru de&işare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arboń cu balot de pământ cu circumferinţa
trunchiuM de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de l :1)
în perioada optimă, toamna anului 2019- primăvara anului 2020, în locul de joacă de la adresa sus
menţionată.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 2 ex. uscai'e 100%

Directo
Simona-ĘPb

Întocmit
Expert Vasilica PLEU Łi-.--

1,
Red; VP.. /4 ex — 11092019 prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB Ç
hflpiĺw,.pmbrçflnstitytiiIprimpria]direCtii/iredia mediu/avize arri in çonsultar&avize ?rbori in consultareDhD, pe data de

IÁ%. i

Nr.1 763352/8069!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Tntocmit
Fxpert Vasilica PLEU

„—4 “O'

Nr. 1766581/9552!
17.SEP2O1R CĂTRE,

ADMINJSTRA ŢM DOMENIUL UI PUBŁIC SECTOR 1
B-dzd Poligrafiei nr 4 Seclor 1, Bzicuieti

Spre piinţă
Asociaţia de Proprietari bloc 1SA
Sír. Nicolae Constantinescu nr 6, sc. B, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.14164/20.08.2019, înregistrată la P.M.B. cu
nr.1766581/23.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9552/26.08.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate de defriare pentru un arbore situat în spaţiul verde din str. Nicolae
Constantinescu nr. 6. bl.15A. sc. B, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de
09.09.2019, a fost inventadat următoml mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intnvilanul localităţilor, cu
modiflcările şi completădle ułterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Dcfrişare i scoaterea rădăcinilor
Spaţiul vede bloc ISA, latera! sc. B, str. Nicolae L'onsta,itinescu nr. 6

- I ex. Populus spÁplop ) O 60m. h IOm — uscat 100%
Lucrările de de&isare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedońte, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de açces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor dinjur.

Pentru refacerea fondului vegetal în eompensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 1 ex. arbore tânăr cu balot de părnânt cu
circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru arborii
uscaţi) în perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în spaţiul vede aferent
blocului l 5A de la adresa sus menţionată.

La §nalizarea lucrăń]or de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anuâţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńflcăńi în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
nomiativ.

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

Director Exęcutiv,
sirnonarnţoPA

Red: V.P15 ex. — 11.092019 pmzentul avíz a ťost pos(at pe site-ui PMB
http:í/w.pmb.rn/instÉtutüIDrimaria/directiiIdireCtia mediuiavize arbori in consultarelavize arbori n consuliare.php, pe data

Rw1 Patun PIinht nr 47 rrg4 rv,ctnl flĘfl1' cr+rg Ę P' ‚rncf Qnn4n
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1766584/ 95551 1/. Łľ 2ui
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dzd Poligrajiei nr. 4 Sector], Bucuresti

(str. Marrnurei nr. 7C, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs. nr.14390/21.08.2019, înregistrată la P.M.B. cu
nri766584/23.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9555/26.08.2019, privind emiterea avizului
de specialitate de defńşare pentru un arbore uscat situat în aliniamentul din str. Marmurei nr. 7C,
sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 09.09.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare,
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor
de aliniament ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatca menţinerii alveolei:
Ažinianzcntzd străzii Jiĺarnzurei, în drcptul irnobilului nr. 7C

- 1 ex. Acer sp.(arţar) O óOm, h óm — uscat 100%
Lucrările de defńşare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, pentru evitarea

producedi de evenimente cu urmări nedońte, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeńene.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia pkmtării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu
circumfeńnţa tmnchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea
exemplamlui corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru arbońi
uscaţi) în perioada optimă, toanma anului 2019, primăvara anului 2020, în alveola rămasă liberă
după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal
conform prevcdeńlor H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţülor de aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare —1 ex. uscat JOO%

•L

Dirtr Ekęcutiv,
Simon&flrianj\1POPA

ĺ@@

!ji ţ'r 3Ş Intocmit
Ą Expert Vasilica PLEU

Red: V.P./4 ex. — 11092019 pmzentul viza fost postat pe síte-uI PMB
httoitwww.pmb.ro/institutiL/primaria/direct,Udirectia mediulavize arbori in consultare/avize arbori in consuItare.ph, pe data de,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure$1

Referitor la adresa dvs.. nr. 14753/26.08.2019. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768481/
30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9878/02.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de

O
defrişare pentru un exemplar arbore uscat 100%, situat în aliniamentul din str. Andrei Popovici nr.
6, sector 1, la veń&area efectuată pe teren, în data de 05.09.2019. a fost inventadat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modifleădle i completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare i scoaterca rădăcinilor:
Trotuar, Iateral dreapta bloc 6, sc. B, str. Gen. Andrei Popovici nr. 6A

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 200cm. h 1 6m — uscat 1 00%
Lucrăńle de deňişare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. sector

1, nr, de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producedi de evenimente cu urmări
nedodte, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1 m de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în âincţie de specie (raport de 1 :1) in
perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, in zone deficitare în vegetaţie de pe
raza sectorului 1.

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

Prezentul aviz are termen de valabiUtate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —1 ex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona n PQPA

Expe PLEŞU ţ€

Red; VP, /4ex. — 1ű09. 2019 prezenťul av[ź ät6st posźat pe si(e-iI PMB 1,
meiufavize prbort in consultar&avize arbori n nsuţtareDbp, pe data de

Ia'tC'iIH

Nr. 1768461/9878! 7 SEP2OIQ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraňei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr.15168/30.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1769348/03.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9958/04.09.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de »defriare pentru 7arbori aflaţi în declin biologic i
uscaţi, situaţi în spaţiul verde din parcarea de reedinţă din Calea Griviţei nr 268
respectiv Calea Griviţei nr. 270", sector 1,( conform fotografiilor ataate, arborii sunt
situaţi în Calea Griviţei nr. 168 i nr. 170), după verificarea efectuată pe teren, în data de
05.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor si H.C.G. M. B nr 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţülor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defriare i scoaterea răđăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolelor:
Parcarea de reedinţă calea Griviţei nr. 168

lex. Acer sp.(arţar) e 4Ocm, h 6m, în declin biologic, prezintă trunchi fisurat, lipsă
scoarţă pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirH Ia condiţii
meteorologice nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale,

- lex. Acer sp. (ańar) O 2Ocm, hl2m, în declin biologic, prezintă scorbură profundă
Ia colet, cilindrul central Iipsă, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice
nefavorabile ş producerii de accidente sau pagube materiale.

Q - lex. Fraxinus sp. (frasin) e 4Ocm, hlOm, in declin biologic, prezintă scorbură Ia
colet I pe trunchi, atac de boli ş dăunători, este inclinat, existând pericolul prăbuirii Ia
condiţii meteorologice nefavorabile ş producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lBex.
arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată la
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 6 /1 pentru arborii în declin biologic ) în perioada optimă (
toamna anului 2019- primăvara anului 2020), astťel 3ex. arbori în alveolele din
parcarea de reedinţă după extragerea rădăcinilor de la adresa sus menţionată i
lSex. în spaţiul verde aI blocurile adiacente parcării din Calea Griviţei nr. 168.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i

I,a I

Nr. 1769348/9958/ 1 Z SEP 2019
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adresele unde s-au plantat cele l5ex. arbori, În caz contrar se vor apUca
sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm faptul că ceilalţi arbori pentru care s-a făcut solicitarea de defriare

nu prezentau urme vizibile de declin biologic( scorburi atac de boli i dăunători) i
erau viabili.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare :3ex. arbori în declin biologic

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

v
-. ¶9--

Întocmit
Expert Vasilica PLESUţt4a\

3t-c .4

Red VP:. /4ex — l2O 2019 p'ezenwi aviz a fost postat pa s2e-uJ PMS

hUD1%v pmbrpiinstitutiiiphmadafdiręctiifdirecLia mediulavize arbon in consullarelavize arboń in consultareDhp, pe data de

15,1 flnntns ÇIicL-nt nr 47 n-tI rvtsI flrWI1 çprlnr5 Rirrjirpçt' Rnmânia I



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţa de Meďu

Nr. 1746573/57921 23. SEP 2019

CĂTRE,

ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-duÍ Poligrajîei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna
Str, L nr ‚ sector 1, Bueureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 5492/11.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.

1746573/14.06.2019 şi la Dirertbi de Mediu cu nr.5792/18.06.2019, prin care ne transmiteţi

solicitarea doamnei .‚ privind emiterea avizului de specialitate pentru toaletarea

unui arbore din str. Hagi Ghiţă nr. 84, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de

09.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea

nr. 24/2007 privind reg{ernentarea şi adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu

modiűcăńle şi completărilc ulterioare i H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm

ToaJetarc:
Alinianzentul sträzë Hagi Ghi(ă, în dreptzd imobilului nr. 81

-lex. Robinia sp.(salcám ) O 4Ocm, h12 m - redueerea cu 1/3 din înăĺţimea coronamenwlui

cu aplicarea luerărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate şi frânte prezente în

coronamentul arboretui in vederea eliminării riseului de despńndere, frângere şi prăbuşire a

ramurilor la condiţii meteorologice nefavorabile i degajare cabluri electrice.

Łucrarea avizată se va executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care se află

arbore]e, respectiv Administraţia Domeniului Public Sector 1, eonform art. 6 pct. 6 din Arwxa 1 la

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

Municipiului Bucureti în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a

nu fi aťectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramudlor uscate şi &ânte, lucrare

ce se poate executa în orice perioadă a anułui), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca cäile

de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentełor sau a deteriorärii constmcţälor din jur.

Precizăm că administratorul legal aI terenului pe care se află arborele este răspunzätor de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la I-LC.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Toaĺeíare :1 e.t orbore

Director,.Ęiihţ
Simon%ia îtPA

((3 IFLWPJ L

*‘
Intocmit

Expert Vasilica PLEU pC.
Red. VP.. /5ex. — 13. 2Ô)9 pmzenżui awz a fost postat pe site-ui PMB

http:flwww.pmb.ro/instituliiinrimaria/direclô/directia mediu/avize arbori in consultareěavize arbori in ccnsultare.php, pe data de 75'
U e20,

ůcPI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE
Domnul

Str. ector Bucureti
e-mafl:

Spre ştiinţă
Adrnhzistraţia Dorneniuhzi Public Sector 1
B-dul PoligraJîei nr 4, Sector 1

Referitor Ia adresa ADPS 1 nr. 1356/13.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1747405/19.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5946/20.06.2019, prin care ne trtmsmite
solicitarea dvs., de emitere a avizului de specialitate pentru arborii situaţi în str. Subcetate nr. 22,
sector 1 ‚după discuţiile telefonice purtste cu dvs, i după verificarea efectuată pe teren în data de
09.08.2019, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiňcarile şi completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Curte imobil nr.22, str. Subcetate

- 1 ex. Tilia sp.( tei) O 3Ocm, h lOm —reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evităńi
producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii
meteo nefavorabile, degajare cabluri electrice şi faţadă imobil vecin cu nr. 24.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toažežare — Jat

Director Ę*)bujv, .‚

ű. 6..— tSimona1iwarię% PQiA

J Intocmit: Expert Vasflica
Red: aviz i fost poslal pe site.uI PMB

mediWavi,e aĺbori in consultare/avizc nrbod in consuha.php. pe dnta de 6 SEp 2019

‚g

Nr.1747405/59461 L3. ôtr tuw

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşü, Riiánia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Meďu

Nr. 1751891/6594!

CĂTRE,

ADMINISTRÁ ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I

B-dul Poligrcjîei nr. 4. sector 1, Bucurcsti

Spre ştiinţă,
Domnu
e-mail

Refeňlor Ia adresa dvs. nr. 4520/01.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.

1751891/03.07.2019 şi la Directia de Mediu cu nr.6594/04.07.2019, prin care ne transmiteţi

solicitarea domnului privind emiterea avizului de specialitate pentru toalelarea unui

arbore din str. Hagi Ghiţă nr. 41, sector 1, la veńticarea efeetuată pe teren, în data de 09.09.2019, s

a inventariat următorul materiat dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiiicările i

completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de

pe teritoriul Municipiului Bueureşti. avizăm

Toaletare;
Álinianzentul străzii I-Iagi Gh4ă, în dreptul imobilului nr. 11

-Iex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, hlOm, înclinat spre carosabil- reducerea cu 1/2 din înălţitnea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echiLibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi &ânte

prezente în coronamentul arborelui în vederea eliminării ńscului de desprindere. frâiigere şi

prăbuşire a ramurilor la condiţii meteorologice nefavorabile i degajare aeoperi imobil i cabluń

electrice.
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află

arborele, respectiv Administraţia Domeniului Public Sector 1, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de pe teritońuĺ

Municipiului Bucureti în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara sau toamna), pentru a

nu fl afeetat echilibwl biologic aI acestuia (cu excepţia &iminării ramuńlor useate i frânte. Iuerare

ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lernnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului pe care se află arborele este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiteńi.

Toale(are :1 er arbore

Director Exiti ‚

Simona-naW9PAw
ţ]ľĄ Intocmit

Expert Vasiłica PLESUy1

Red: VP. /5ex.Jţ- 1Ş09.2919 preantuI aviz a fosl posiat pe site-uI PMB 75
http//fwpmbr/insfktutiitpr(mărih/directiiĺdirectia mediuiavize arbori in consultarelavize arboń in consuttare.php, pe data de a['p 2O



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1754711 /6973/ 23.SEP2QIY

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraűei nr4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:

-Doamna svlicită ridicarea răspunsului de Ia Registratură
e-maiI:

N - Asociaţia de Proprietari
B-dul Gheorghe Duca nr. 10-22, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1754711/12.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6973/15.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea interioară a blocului din
B-dul Gheorghe Duca nr. 10-22, sc. 4, în dreptul etajului 4, după verificarea efectuată pe
teren, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modifĺcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte interioară bloc, B-dul Gheorghe Duca nr. 10-22, sc. 4.:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®4Ocm hl5m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminarea ramurilor
fränte şi uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate
şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului
sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

4-4st— I cb. I



Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, a avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor

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

Toaletare —1 ex. arbore

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

16. SEP2QJ9

?ntocmit
Expert Vasilica PLESU 7'

Red: VP:. /6ex. — ia 092019 prezentui aviz a fost postat pe siłe-uÍ PMB
pe data de

t
o
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1754971/7029/ 2

CĂ TRĘ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială i Protecţia Copilului sector 1

B-dul MareaI Averescu nr 17 eonfnr 1, Bucureti
e-maiI:

Spre ştiinţă
Centrul Social de Servicii „Sf. Andrei"
Str. Cosmeti nr. 15, sector 1, Bucureti

r
(str. Cosmesti nr. 15, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1754971115.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7029/16.07.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate pentru 3
arbori situaţi în incinta Centrului Social de Servicii Sf. Andrei “ din str. Cosmeti nr. 15,
sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 09.09.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr 24/2007 prívind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
completarile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaiuI verde din curtea Centrul SociaI de Servicii „SĹ Andrei", stânga acces centru

- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 30-4Ocm, h lOm — reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arboritor şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i degajare cabluri electrice.

-1 ex. Utmus sp. (ulm) e 40m, h 12m — reducerea cu 113 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile i degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat

Ehsabeta nr 47. d oasaI O51 3. sednr 5. Btnnsb Rna I ‚“% F A I



echilibrul biologic aI acestoía (cu excepţia eliminărfl ramuriIor uscate şi frănte,

Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului).
Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 Ia HC.G.MS. nr.

304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabűitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 3ex.

Director Executiv,
Simon - - na POPA

O3

ĺntocmit: Expeń Vasilica PLESU4&M%..

1&SEflř

Red: VP.- 5ex.i 1309,2019 prezentul aviz a îosL poLat pe sile-uI PMB

hlţp://www.pmbyohnsţitigjj/rimanaidjrectiiĺdirectja mediuJavize arbori in cnnsullare/avize arbori in consullare.pbp, pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂTRE
DomnuJ'

Str řr sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
Adminisźraţia Domenhąhd Pząblic Sector 1

B-du! Poligrojiei nr. 1, sector 1, Bzicure1î

Referitor la adresa ADPS l nr. 11849/11.07.2019, înregistrată la RM.B cu nr.

1755340/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7033/16.07.2019, prin care ne transmite

solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate peniru un arbore situat în curtea imobilului nr.

14 din str. Chitila Triaj, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 09.09.2019, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul tocalităţilor cu modificańle şi

completańle ulteńoare şi H.C.S.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaUilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toalctarc
Curte imobil nr. 14, str. Chitila Triaj

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţa) O 60m, h 1 2m - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube matedale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii

meteo nefavorabite.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află

arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a detedorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toa{etarea se va executa în perioada de

repaus vegetativ a arborelui (i5rimăvara sau toanma), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestuia (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte. lucrare ce se poate executa în orice

perioadă a anu!ui).
Precizăm că propńetarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct, 8 din Anexa nr, I Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Toaleiore — Iex. arbore

Director E ctttii, -.

Simona-jid*PQF&

Red: V - O194,%enLuI aviz a fost poslat pe site-uł PMH

hu ://nn- m t (‚in-gctii/directia medtwavize arbor in coos,iltareiavize arbori in consultarenhp, pe data de
16 Stp

îOíg

Nr.17553401 7033í

ĺntocmt: Expert Vasilica PLEU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CA TRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă,
Doamna
e-mai:

Referitor la adresa dvs. nr.12565/OLOX.2019, înregistrată la P.M.B. cu

nr.1761313/05.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7799/06.08.2019, prin care ne transmiteţi

spre soluţionare cererea doamnei de emitere a avizului de defriare pentru

un arbore situat în aliniamentul din B-dul Luptătorilor nr.7 1, sector 1, după veńflcarea efectuată pe

teren, în data de 09.09.2019. a fost inventańat următorul material dendrologic pentru care. în

eonformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul localităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm

Dcfrişare i scoaterea rădăcinilor:

Aliniarnent!plalbandă B-dul Lząptătorilor nr. 7]

- I ex. Fraxinus sp. (frasin ) O lOcm, h 4m, situat în platbandă lângă alt ex. de Fraxinus

sp.(frasin), fără a avea condiţii optime pentru o dezvoltare armonioasă.

Lucrările de defdşare avizate se vor executa, prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerń de evenimente cu urmări nedorite,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea constntcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ cu eircumferinţa tmnchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1 m de la bază şi

înălţimea exemp]arului corespunzătoare circumfednţei în ümcţie de specie (raport de 6/1) în

perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în spaţiile deficitare în vegetaţie de

pe raza sectorului.
La tinalizarea lucrăńlor de plantare conf art9 a[in.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

Ieren a plantărilor în compensare, dată la care nee veţi comunica unde au fost plantate cele 6 ex.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniteńi.

Defrişare—1 ex. arbore

Direc xecutiv,
Simo(4 POPA

-

.

: .
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Red VP/5 ex 1309201 on aw( ťost postat pe s:te ui PMB
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PR(MARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

23. SE 1ü

CĂTRE
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

STATUL MAJQR AL APĂRĂRII
Agenţia de Informaţii Geospaţiale a Apărării

General de Divizie Constantin Barozzi"
B-dul Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, Bucureti

Spre ętiinţă
Administraţia Đomeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr. 130402/05.08.2019, inregistrată ia P.M.B cu
nr1762044/07.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7891/08.08.219, prin care ne
transmite adresa đvs. nr. A-5416/26.07.2019, prin care solicitaţi „toaletarea unui copac
situat deasupra si în imediata vecinătate a staţiei de autobuz de pe B-dul Ion Mihalache
nr. 124-426 care reprezintă un risc deosebit de mare inclusiv pentru integritatea i
respectiv viaţa pietonilor i Isau a călătorilor care utilizează staţia respectivă i totodată
solicitaţi sprijin cu personal specializat i utilaje specializate pentru toaletare", după
verificarea efectuată pe teren, în data de 09.09.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifîcările şi completăriie
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriuI Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
SpaiuI verde curte unitate Agenţia de Informaţii Geospaţiale a Apărării „ General de
Divizie Constantin Barozzi", Iatura din B-dul Ion MihaIache nr 124-126, în imediata
vecinătate a sta ţiei STB - Bd. MareaI Averescu

-lex. Robinia sp. (salcäm)OSOcm h12m-, înclinat spre trotuar i staţia STB -

reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

-3ex. Ailanthus altissima(fals oţetar) ®25-6Ocm h=10-14m- reducerea cu 1/3 din
înălUmea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija proprietarului/ administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, cu personal autorizaYspecializat, conform arĹ6 pct. 6,
Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara

Iai

Nr. 1762044/7891/
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toamna), pentru a nu f] afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de
Toaletare —4 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV

valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

POPA

1& SEP 2019

Î,ztocn,ix, r

Kvpert Vasflica PLEŞUçtt

Red: IP,i e.t13.0920!9
prezentul aviz a rost postat pe site-uI PMB

nrimaria'directii/directia niediu'avize arbori n eonsultaie/avize aîbori in çnnstiltare.phn pe dMa de

Łt•'A
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

23. SEP 2019
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA UNITĂJILOR DE ÎNVAŢĂMANT PREUNIVERSITAR
Ş1 UNITAŢILOR SANITARE PUBLICE

( AUIPUSP)
B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucurn$i

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraflei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Grădiniţa nr. 46
Str Marmurei nr.13-15, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS1 nr.13599/21.08.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1766583/23.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.9554/26.08.2019, prin care ne transmite
soiicitarea primită din partea Grădiniţei nr. 46 din str. Marmurei nr. 13-15, sector 1, privind
emiterea avizului de speciaiitate pentru arborii amplasaţi în curtea grădiniţei, Ia verifîcarea
efectuată pe teren1 în data de 09.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modiflcăriie i completările uiterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti1 avizăm:
Toaietare:

Q Curtea Grădiniţei nr. 46, str. Marmurei nr. 13-15
-3ex. Acer sp.(arţar) @30- 4Ocm, h8-10 m -eiiminarea ramurilor uscate şi frănte

prezente în coronamentul arborilor în vederea eliminării riscului de desprindere, frăngere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Fraxinus sp. (frasin)O 25cm, h lOm- reducerea cu 1/4 din înălţimea
coronamentu(ui cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eiiminarea ramurilor uscate şi
frânte prezente în coronamentul arborelui în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Populus sp. (plop)O 8Ocm, h 12m reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentuiui cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi
frănte prezente în coronamentul arboreiui în vederea eiiminării riscuiui de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie.
Aliniamentul străzii Marmurei, în dreptul Grăđiniţei nr. 42 -str. Marmurei nr. 13-15

-lex. Fraxinus sp. (frasin)e 6Ocm, h 12m- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu apiicarea iucrăriior de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi
frânte prezente în coronamentul arborelui în vederea eliminării riscului de desprindere,

Nr. 1766583/9554/
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frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo neĘavorabile i degajare cabluri

electrice.
Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului Iega( aI terenului pe

care se află arborh respectiv Administraţia Unităţilor Oe !nvăţământ Preuniversitar i

Unită ţilor Sanitare Publice pentru arborfl situaţi in curtea Grădiniţei nr, 42 din str. Marmurei

nr. 13-15, cu personal specializat/autorizat i Administraţia Domeniului Pubĺic Sector 1

pentru arborele situat pe domeniul public, În str. Marmurei nr 13-15, în proximitatea

grădinitei, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spatülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte, łucrare ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborii este

răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în

zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B.

nr 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare :6 ex. arbori

16. SEPP

Intocmit
Expert Vasiśica PLEU.

Red: V.P:. /6ex. — 13,09.2019 pmzentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB

http//rnb.roIinsttutiLlprjmarjaJdÉrecţÉjjdÍrectia mediuĺavÉze arbori in consuttare/avize arbori n ConSuItare,php, pe data de

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2Ą. SEP 7019
CĂ TRĘ

Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot nr.28-30, Sector 1

(Str Spiru Haret nr. 9-11 curte interioară, Sectorul 1)

Nr. joS4c5

Ca urmare a expertizei tomografice executate în data de 19.09.2019, cu tomograful PICUS
Ia arborełe situat în curtea interioară a imobilului din str. Spiru Haret nr.9-11, sectorul 1, în
prezenţa: dI ing. ing. i d-na ing. expert Direcţia de
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureti, vă comunicăm:

- în urma rezultatului tomografiei s-a stabilit faptul că exemplarul din specia Ulmus sp.(ulm),
D=160m, H=20m, prevăzut in avizuĺ nr 4855/131565/29.07.2018 emis de Primăria Municipiului
Bucureti - Direcţia de Mediu, nu necesită defrisarea, arborele este viabil, acoperít cu iederă,
înclinat usor, scorbura nu este prezentă Ia baza trunchiului i nu este afectat cilindrul central aI
arborelui, motiv pentru care1 în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.GM.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte interoară imobil cu nr 9-11 din str. Spiru HareĄ sectorul 1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=1,60m h20m, viabil, acoperit cu iederăînclinat uęor -

reducerea cu 112 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari
dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

P (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECTORAWtţV,
Simona-Ąta,p,QPA

Í1S v q"

Întocmit:EfşicoPi Anişoara

Red: P.A13 ex.124.092D
— prezentul aviz aĺost postat pe site- uI PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1781009/11452! 25 OCÎ 1üi9

D-na
Str. .‚ ectoruI 1

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti- P.M, B cu
nr.1781009/09.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11452/10.10.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.14 din str. Slăvesti nr.14, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 17.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

C din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr 14:

-1 ex. Juglans regia (nuc) O=3Ocm h=lOm, afectează acoperiuI imobilului -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

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

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

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

întocmit
Exped Vasilica Fleşu

Red: V.P./3 ex,121,lO.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB. 22 ÜcŢ ‚
hUD:IJVNM.pmb.roflnstitutiVorimahaidirectiiidirectia medíulavize arbori in consultar&avize arboii in consuItare.DhD. oe data de 4V19
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27 SEP 2P"

CĂTRĘ
ADMINISTK4ŢM DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dzd PoligraJiei nr.4, Sedor 1, Bucurefi
Spre ştiin(ă:
Domuul'
Str. - L nr. sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 6574/29.05.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1742107/31.05.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr. 5247/03.06.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea dormu1ui de emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
str. Bogdan Vodă nr. 3, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în eonformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modilicările şi
completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alinianzeníul sI,ăzU Bogdan Vodă, în drcpÍul in,obih,hąi nr. 3

- 1 ex. Tilia sp.(tei) O1 OOcm h 1 6m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea Lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscatc şi frânte, în vederea evitărü
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii
meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoniLui legal al terenului pe care se află
arborele. ADPS1, conform art.6 pct. 6. Anexa 1 din l-LC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teńtoňul Municipiului Bueureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborelui (primăvara-toanma), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eliminăńi ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa hi orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteńorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeńene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toale!are —] cx. arbore.

DIRECTOR EXEVTIV
SimonqiMarićă Pď#A

01q3 lntocrnit,

I k'tj3Q Kvpert Vasilka PLEŞU(Ć,

Red: I'P!S exj2409.2919 .

prezentul aviz a fosI postat pe sit - (
hn j/www. mbyv/in tihi ii! rirn riajatrecIbiirectia ;nediWavize arbori in consultaĺe/avize arbori in eonsultare,nhn ‚ pe data de CP îflţo
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢM DOMENIULUI PUBŁIC SECTOR I

B-dul Poligrajîei nr. 4, Secfor 1, Bucureti
Sprc ştiinţä:
Doamna
Str. nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. ru. 8558/29.05.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1742105/31.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5248/ 03.06.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei de emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
str. Navigaţiei nr. 21, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2019, s-a
inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea ar. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanu] ]ocalităţilor. cu modificările şi
completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare:
Ażinianzenízd sIrăzü Á'avigaţiei, in dreptul imobilulzu nr. 21

- 1 ex. Acer sp. (arţar)O7Ocm h 1 2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamenlului cu
aplicarea lucrărilor de ecbilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice
nefavorabile.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratonűui legal al terenului pe care se află
arborele, ADPSI, conform art6 pct. 6. Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegelativ a
arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eiiminării ramurilor uscate şi &ânte. operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteńorăńi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că adrninistratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegberea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehiwlogiei 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. 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaleźare —1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
SimonaJiaüana POPA

‘ĺ lţ ĺ\ Intocrnzt,
(( n4N'Ť" \ Expert Vasilicu PLEŞUf&
ł(

Red: yj,' C1
prezentul aviz a fpstaL pe site.nťľMa
httr://wwwnmhrí'iVI.sl$ytiiLnrirnariaNiirectii/directia mediu/avíze arbori in consultare/avize arbori in conçuhtare,nhD, pe data de .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I

B-dul Pożigrajiei nr 4, Sec(or 1, Bucuresti
Sprc ştiinţă:
-Domnul
Str. nr. sector 1, Bucureşti

-Doamna
Str. nr ‚ sector I, Bucureşti

Referitor ia adresele dvs. nr. 9871/18.06.2019, 9917/18.06.2019, înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1747921/20.06.2019, 1747931/20.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6024/21.062019,
6020/21.06.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea doamnei şi solicitarea domnului

de emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în aliniamentul stradal din
str. Sfnta Maria nr. 1O şi nr. 12, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanut localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Alinianzeniul slrăzü Sfânta Aíária, în drepiul imobibdui zn'. 12

-2ex. Tilia sp.(tei)040-SOcm h12-14m- reducerea cu 1/3 din voiumul coronamentelor cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitării producerii de pagube
materiaie sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile.

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

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

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

DIRECR EXECUTIV
POPA

(Ę O,J)J Întocmu,

( 3Týoĺľ Expert Vasilica PLEŞU

Red:i'P!Se.t\t2019 ‘PJ!/
prczentul aviz a şţI (
hup://wnv.prnb.ro/iU4h,ariwdirectü/dicLia medi&avize wbod ín consultarelavize aibori in consultarevhn pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1'. 7019

CĂTRE,
Spre ştiinţă: AĐMINISTRÁŢIA DOMENIULUIPUBLIC SECTOR I

B-dul Poligmjiei nr 4. Seeíor 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr. 10433/28.06.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1751899/03.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6612/04.07.2019, prin care ne ţransmiteşi
solicitarera domnului de emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
Calea Floreasea nr.62-64, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 23.09.2019, s-a
inventańat următorul mateńal dendrologic pentru eare, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţii]or verzi de
pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamen( stradal Calea Floreasca nr. 62-64

-lex. Fraxinus sp. (&asin)@9Ocm hI2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrăńlor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitărü producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, ADPS 1, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din I-LC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul bioíogic aI acestuia (cu excepţia
eliminădi ramurilor uscale şi ltânte. operaţiune ce se poate executa b orice perioadă a anului),
evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorădi constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Precizăm că administratorul legat al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrădlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a telmologiei de execuţie a tăiedlor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,
pct 8 din Anexa nr. ĺ la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleta;-e —1 ex. arbore.

DIREÇTOR EXECUTIV
simpfŤŔina POPA

Ínloc,nil,
(v Expert VasUicu PLEŞU$..

‘ ?
Red: VP!4ex'74.0920!9
prezentul flvIz a fost poslaL pe si(e-uI PMB
hun:/ĺwww.nmbĺ&institutiVprimaĺi&direclii/direciia mediu/avize arbori in consullare/avize azboń in consultare.php pe dala de 4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2ZSEHOŤS

CĂTRE,
ADMINISTRÁ ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PožigraJiei ‚zr. 4, Sector], Bucureti

Spre ştiinţă:
Doamna

sector 1, Bucureşti
c

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1757514/23.072019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7322/24.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în Calea Floreasca nr. 88, sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 23.09.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradaĺ CaIea Floreasca, în dreptul imobilului nr. 88

-lex. Fraxinus sp.(frasin )O8Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

-lex. Ulmus sp.(ulm)®9Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteorologice nefavorabile şi degajare acoperiş imobil.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborele, ADPSI, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Nr. 1757514/7322/
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare —2 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV
Simonâ-Mariana POPA

(Ę Întocmit,
J Expert Vasflica PLEŞUQ€t.

“

---7

1SE 1O1

Red: ĺP;5ex24092019
prezentul aviz a fosL postal pc çile-ul PMB
liţţp,:wwpmh ro.'insIilutII/prirnarja-direcfli!direçlia mcdi&ai,e arbori in consultar&avi,e arbori in coi,sultare.php pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dzd Poligra/îei nr. 4, Sector 1, Bucuresli
Spre ştiinţă:
Doamna
e-mail:

_______________________________

Referitor la adresa dvs. nr. 8280/19.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nt1758041/24.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7365/25.07.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat
în str, Constantin Sandu Aldea nr. 38, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de
19.09.2019, s-a inventańat următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din inlravi]anul localităţilor, cu
modiflcările şi completăńle ulteńoare şi FLC.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare:
Ażiniamennd străzii Constamin Sandu Aldea, in dreptul imobihdui nr 38

-lex. Tilia sp.(te»O7Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrăňlor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitäńi
produceńi de pagube matedale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii
meteoroiogice nefavorabi]e.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se afki
arborele, ADPSI, conform art.6 pct. 6, Anexa l din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţälor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibml biologic al acestuia (cu excepţia
eliminăńi ramurilor uscate şi fřánte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acees, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
]ucrărilor, siguranţa bunuń]or şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. l La H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniteńi.
Toažetare —j ex. arbore.

EXEGUTIV
Po)A

!ntocmit,
Expert Vasilka PLEŞ'U$tt_,,

RcI: 17' 5ex23.O92019
prezenlul a%iz a fosI postat pc säe1U I%kr ( n
łiIţpRnnv nrnbr&insutudrinńmadadi4iii/dictia mediufpvize arbod in conuIţarę/pn a,bori in consullare.nlin • pe dala dv

Iźfl I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27 SEP 2019

CĂTRE,
ÁDMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJiei nr. 4, Secíor 1, Bucureti
Spre ştiintă:
Doamna -

Str. -. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată la P.M.B cu
nr.1758265/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7425/26.07.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în str. Pinului nr. 42, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 23.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificăńle şi completările ulteńoare şi H.C.U.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alinianzentuż străzii Pinului, în dreptul imobilului nr. 42

-Iex. Salix sp. (salcie)@6Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echiţibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin gńja administratomlui legal al terenului pe care se află
arborele, ADPS1, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborelui (primăvara-toanma), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi &ânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteńorăńi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECTnr'đX Ct4TIV
Sîmona-şţ4pPOtA

Intocnut,
Expert Vasilica PLEŞU

‘0"rţ/

Red: VPĺS ex124OÇ.2019
21ď

prezentul avíz a ÍOSL postat pe sile-ul PMB
. 4,,

hup://wwwpmb.rouinstitulii/primari&direclii/directia mediWavize arbori in consultaje/avize arbod in consullarephp, pe data de

1,a I

Nr. 1758265/7425/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ ELL4S

achizitü.elias®gmaihcom
B-dul Mărăşti nr. 17, Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1766851/26.08.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9621127.08.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
speciafltate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent spitalului Elias
din B-dul Mărăsti nr. 17, sector 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 20.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea i administrarea spaţiior verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm:
Toaletare:

Lucrările se vor aplica celor aproximativ 3000ex. arbori situaţi în spaţiile verzi din
jurul clădirilor unităţii sanitare, aparţinând speciilor : Abies alba (brad); Acer negundo şi
platanoides (arţar); Aesculus hippocastanum (castan); Betula pendula (mesteacăn);
Carpinus sp. (carpen); Fraxinus sp. (frasin); Hibiscus sp. (hibiscus); Tilia sp. (tei); Prunus
sp.(pomi fructiferi); Populus canadensis (plop); Quercus rubra (stejar); Spiraea sp. (spirea)
1) a) Arbori foioşi şi pomi fructiferi aparţinând tuturor speciilor:

- vor fi eliminate şarpantele şi ramurile uscate, frânte sau fisurate din coronamente;
- vor fi eliminate cioturile de şarpante sau ramuri rezuitate în urma ruperii acestora

sau a aplicării unor tăieri inadecvate realizate anterior
- vor fi eliminaţi Iujerii Iacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situaţi Ia baza

trunchiului) şi de pe şarpantele acestora;
- vor fi îndepărtaţi drajonii generaţi de rădăcinile arborilor;
- vor fi indepărtate ramurUe cu creştere cvasi-verticaă, aproximativ paralelă cu axul

de creştere şi care, prin frecare, generează răniri ale altor ramuri viabile pe care Ie ating
(fac excepţie exemplarele cu creştere fastigiată specifică precum Populus nigra ‘ltalica',
Quercus robur ‘Fastigiata', etc.);

- vor fi îndepărtate şarpantele cu diametre mai reduse care dublează (pe aceeaşi
direcţie) şarpantele ce alcătuiesc structura de bază a coroanei, cu scopul de a rări
coroana şi de a asigura o dezvoltare optimă a arborelui;

- vor fi reduse ramurile şi crengile arborilor care ating faţadele clădirilor pe o
distanţă de maxim 1,50 metri de Ia acestea, în acest caz tăierile nu vor viza ş tele
arborilor *

—b) Arbori răşinoşi:
- vor fi eiiminate ramurile uscate, frânte sau fisurate; %% O\:

- vor fi eliminate cioturile de ramuri rezultate în urma ruperii acestora s - a apjiorii *

unor tăieri inadecvate realizate anterior; Q
4v vnťd'ł

Nr. 1766851/9621/
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- vor fi reduse ramurile care ating faţadele clădirilor pe o distanţă de maxim 1,50

metri de Ia acestea;
- în cazul arborilor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie pietonală, se vor

aplica tăieri ale ramurilor de Ia baza coroanei care au ca scop ridicarea coronamentului Ia

2,50 metri înălţime;
- în cazul arborilor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie auto de urgenţă

(ambulanţe) ridicarea coronamentului se va face până Ia nivelul de 3,50 metri înălţime;

- Iucrarea de tăiere se execută în perioada de repaus vegetativ, după trecerea

gerurilor mari - sfârşitul iernfl, înainte de pornirea în vegetaţie, numai pe Iemn tânăr.

2) Arbuşti foioşi cu frunze caduce (frunze cazătoare)
- pentru toate speciile; - tăieri de întreţinere anuale, în perioada de repaus

vegetativ, după trecerea gerurilor mari - sfârsitul iernii, înainte de pornirea în vegetaţie

(eliminarea ramurilor uscate, rănite, bolnave, a drajonüor crescuţi Ia distanţă de baza

plantei, a Iăstarilor lacomi, a ramurilor slabe i a celor care se încrucisează, etc.), pentru a

favoriza formarea de noi ăstari floriferi, bine înfrunziţi până la bază;

- pentru speciile cu înflorire đe primăvară: — tăieri specifice de stimulare a

înfloritului/fructif]cărfl, după înflorire.
- pentru speciile cu mnflorire de vară: — scurtarea Iemnului tânăr viguros pentru

stimularea refacerii tufei i înfloritului în perioada de repaus vegetativ, după trecerea

geruriłor mari - sfârsitul iernii, înainte de pornirea în vegetaţie (Iuna februarie, martie)

- pentru plantele îmbătrânite: — se vor executa tăieri de regenerare (rărirea tufelor

prin suprimarea unor ramuri (1/5-1/4 din totalul ramurilor), împreună cu lemnul bătrân pe

care se inseră i eliminarea ramurilor degarnisite, epuízate (Ia exemptarele îmbătrânite, cu

procent mare de uscăturD;
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă corp C:

- 1 ex. Abies alba (brad) e 2Ocm, h 14m, 80% uscat, prezintă scorbură Ia baza

coletului;
Stânga acces garaj:

- 3 ex. Abies alba (brad) O 15-2Ocm, h lOm, 100% uscate;

Vecinătatea serei
- 1 ex. trunchi Populus canadensis (plop) O 8Ocm, h lOm, 100% uscat fără

coronament şi ciuperci multiple pe trunchi;
- 1 ex. Abies alba (brad) O lScm, h 12m, 100% uscat;

Zonă pompă apă:
- 2 ex. Betula pendula (mesteacăn) e 3Ocm, h 12m, 100% uscate, unuI dintre

exemplare este îmbrăcat în ederă;
- 1 ex. Acer saccharinum (arţar) O 7Ocm, h 12m cu scorbură deschisă pe trunchi

prin care se observă Iipsa cilindrului central, în pericol de prăbuşire Ia condiţii meteo

nefavorabile;
Punctul Termic:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O l5cm, h Bm, prăbuşit, dezrădăcinat situat în

stânga faţă acces punctul termic;
- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 20-4Ocm, h 10-12m, unuI dintre exemplare este

prăbuşit la condiţii meteo nefavorabile şi a rămas sprijinit pe construcţia din Iateral stânga

spate punct termic, iar aI doilea exemplar s-a dezrădăcinat i se sprijină pe acoperiul

punctului termic;
Zona Foişor:

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O Bcm, h 8m, 100% uscat;
- 1 ex. AcerpĄartar) e lOcm, h 8m, prăbuşit şi spijinit în coronamentul arborilor

învecinaţi, situat Ziiňia'v&uIui cu scorbură Ia baza coletului;

- 1 ex. Aouąjş hippďcastanum (castan) O 2Qcm, h lOm, 100% uscat;
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-4 ex. Robinia sp. (salcâm) O lOcm, h 8-lOm, 100% uscate
Faţă pediatńe stânga acces:

- 1 ex. Abies alba (brad) O 2Ocm, h lOm, 100% uscat;
Parc faţă pediatrie:

- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) e 2Ocm, h lOm, 100% uscat;
Zona ‘ia Iac":

- 1 ex. Abies alba (brad) O lQcm, h Gm, 100% uscat;
Stânga — dreapta acces II în corp A (intrarea din zona Iaculu;):

- 2 ex. Abies alba (brad) ® 25cm, h 10-14m, 100% uscate fără scoarţă Ia baza
trunchiurilor;
Pastila Mare faţă corp A:

- 8 ex. Abies alba (brad) ® 15-2Ocm, h 12-14m, 80-100% uscate cu trunchiurile
îmbrăcate în Hedera heflx (ederă);

- 2 ex. Thuja sp. (tuia) O 10-25cm, h 6-lOm, 100% uscate, unuI dintre exemplare
este bitulpinai, iar aI doilea exemplar are vâďulpendul întrucât este invadat de
Pańhenocissus quinquefolia (viţă de canada ornamentală)
Aliniament dreapta acces poarta A pe Iimita de prnprietate:

- 2 ex. Abies alba (brad) e 8-lOcm, h 5-1 Om1 100% uscate;
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) ® Bcm, h 8m, 100% uscat;
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 20-6Ocm, h 8-lOm, trei exemplare sunt 100% uscate, iar un

exemplar prezintă scorbură deschisă la baza coletului prin care se poate observa Iipsa
cilindrului central;

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluiĺproprietarului legal al
terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene, astfeL

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

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr Menţionăm că la data verifĺcării pe teren, odată cu
inventarierea arborilor, s-a procedat la marcarea cu vopsea aIbă de către un reprezentant
aI unităţii sanitare a celor ce urmează a se defria.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 56ex. arbori
tineri cu balot de pămănt cu circumferinţa twnchiului de 20-28 cm şi inălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent clădirilor
spitalului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din primăvara-toamna anului 2020, respectând Angajamentul de
plantare nr. 9621/A din 20.09.2019.

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

_______
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Prezentul aviz are termen de valabiUtate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — aproximativ 3000exemplarele care necesită Iucrăńle sus menţionate

Defriare — 41 ex, din care 38 ex. uscate 80-100%

DIRECTOR EXECUHV,
Sinwi - ariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţía de Mediu

CĂTRE,
S.C LOTUS PROPERTIES SRL

Str. Nkolae Racotă nr.2, bL 67, sc.A, et. 10, ap. 65, carn. 2, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR
B-dul Poligra iei nr.4, Sector 1, Bzgcuresti

Referitor la adresa dvs. nr. 6318/18.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1731682/24.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3506/25.04.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea Łotus Properlies SRL, de
emiterea avizului de specialitate pentru 2 arbori situaţi în vecinătatea imobilului nr. 46-48 din str. Banu
Antonache, arbori care afectează noua construcţie, care se execută conform Autorizaţiei de Construire nr.
564/42/A/33309 din 28.12.2017, Ia veriflcările efectuate pe teren, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Spaţiu verde, Iângă inwbflul nr.46-48 diu str. Banu Antonache

-lex. Morus sp. (dud)O4Ocm, hl2m- reducerea cu 2 m din Iungimea ramurilor orientate către imobil,
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Fraxinus sp. (frasin)O4Ocm, hl4m- cu 2 m din lungimea ramurilor orientate către imobil, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborelui în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului din str. Banu Antonache
nr. 46-48, cu personal specializatĺautorizat, conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene, astfel se va executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorile.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, toaletarea se va executa în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), penlru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprielarul legal al terenului din str. Banu Antonache nr. 46-48, este răspunzătoare de
supravegherea execuţiei ]ucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a Iăierilor, în caz contrar aplicándu-se sancţiuni conform
art. 6, pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Nr.1731682/3506/ 23. SEP 2019
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Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrafiei nr.4, sector 1, Bucureti
Spre ştiinţă,
S.C. Meat Market & Foods S.R.L.
Caiea Floreasca nr. 111, sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr. 9270/05.06.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1744420/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5471/10.06.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea S.C. Meat Market & Foods S.R.L.. privind emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în spaţiul verde din str Bălănescu Rosetti-Piaţa Floreasca ( Restaurant Vacamuu&Rue
de Pain), sector 1, La verificarea efectuată pe teren, îa data de 22.08.2019, s-a inventariat următorul
mateńal dendro]ogic pentru care, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor. cu modificările i completăńle ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde str. Bălănescu Rosetti-Piaţa Floreasca ( lângă Restaurant Vacamuu & Rue dc Pain)

- lex. Salix sp. (salcie) O 25cm. h 8m înclinat spre trotuar, reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronarnentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice
nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

Lucrări]e de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa l la
I-I.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija propńetarului sau administratorului legal al
terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bLoca căile de acces, Luându-sc măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteńorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aedene şi a autoturismelor din zonă.

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

Toaletare —I ar. arbore

Directorfxčutiv,

Sirnçri3şrPPPA
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l PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23. SEP2ÜI9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLiC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr.3017/14.06.2019. înregistrată la P.M.B cu nr.
1747988/20.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6017/21.06.2019. privind emiterea avizului de
specialitate pentru doi arboň situaţi in str. Hrisovutui nr. 3, locul de parcare nr, 24 i vis-ă-vis de
locul de parcare, la verifkarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019. s-a invenlariat următorul
mateda] dendrologic pentru care, în conforrnitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
adminislrarea spaţiilor verzi din intravi]anul Iocalităţilor, cu modificările i cornplelăńle ulterioare
ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norme]e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti. avizăm:
Toaktare

In alveolă, lângă locul de parcare nr. 24, str. Hrisovului nr. 3, bloc 3
- lex.Fraxinus sp. (frasin ) O SOcm, h 16m, reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitărü producedi de pagube materiale sau
accidente prin &ângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminare ramuri
uscate şi tiânte.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află
arborele, ADPS 1, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Munieipiului Bucureşti în perioada de repaus vegetativ
a arbońLor (primăvara sau toamna), pentru a nu f afectat echilibrul biologic al aceswra (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate i frânte, Lucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţii]or din jur.

Precizăm că administratorul legai al terenului pe care se află arborele este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunudlor i a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In ceea ce privete arborele situat vis a vis de Iocul de parcare nr. 24, str. Hrisoviilui nr. 3.
bloc 3, Direcţia de Mediu va face demersuri pentru identiflcarea propńetamlui legal al terenului. în
vedere emiterii avizului de specialitate.

Prezentul aviz are termen de vaLabiíitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare —] ex. arborc
- .jL1Od
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23 SE2oI9

CĂTRE
Asociaţia de Proprietari bloc 1O

Str. Stanislav Cihoschi nr. 10, sector 1, Bucuresti

Spre ętiinţă
Doamna edinte Asociaţia đe proprietari
e-mai.

Referitor Ia adresa doamnei în calitate de preedinte a
Asociaţiei de Proprietari bloc 10, str Stanislav Cihoschi nr. 10, înregistrată la P.M.B cu
nr.1751091101.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.64891 02.07.2019, prin care solicită,,
defriarea unui copac înclinat, scorburos situat în curtea interioară a imobilului din str.
Stanislav Cihoschi nr. 10, sector 1", Ia completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1769874/
04.09.2019 ş Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9996105.09.2019, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 10.07.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde curtea interioară a blocului 10, str. Stanislav Cihoschi nr. ID

- 1 ex.Tilia sp. (tei ) ® GOcm, h lBm, în declin biologic avansat, prezintă scorbură
deschisă pe trunchi, Iipsă cklindru central, atac de boli i dăunători, existând pericolul
prăbuşirii la condiţii meteorologice nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube
materiale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, prin grija proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborele, cu personal specializatiautorizat, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arboń
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm
de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 6 :1 pentru arborii aflaţi in declin biologic ) în perioada optimă, toamna anului

Regina EIsa nr. 47. -- şI 050013, sor5, 5umşU, Rân - - -
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2019, în aliniamentul din str. Tipografilor, conform Protocoluiui de Plantare nr.
61/25.07.2019, încheiat cu ADPS1.

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

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

Director Executiv,
Simo - ariana POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEUţťt

i 9.SEP
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UJ PUBLIC SECTOR 1

B-dul Požigrafiei nr. 4 Secźor 1, Bucureşti

Sprc ştiintă.
Domnul.

- -

c-mail

Referitor la adresa dvs. nr. 10706/01.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1752753/05.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6723/08.07.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emiterea avizului de de&işare pentru un arbore situat în
B-du] Ion Mihalache nr. 299B, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.09.2019, a
fost inventariat următorul material dendrologic pentru eare, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modifleările i
eompletările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi scoaterca rădăcinilor:
Spaţiu verde, dreapta acces i,nobjl, Ia limua gardulzzi cu trotuarul, B-dul Ion Mihalache nr. 299B

-1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 12m —uscat 100%
Lucrările de defřiare avizate se vor executa prin grija propdetarului legal al terenului pe

care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căiLe de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defńşare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia p]antăńi a lex. arbore tâiiăr cu balot de pământ eu

— circumfeńnţa trunchiului de 20-28cm. măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în ňincţie de specie (raport de 1 :1 pentru arborü
uscaţi) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), în spaţiul verde din B-dul
Ion Miha]ache nr. 229B.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńficăňi în
teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf art4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiLitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare — l ac arbore uscat l OO%

*

Director Eécutiv, %‚

Red: P. V. /5 ex. — 17.0 2019 rezentul awz a fost postatpe site-ui PMB
http:IA*Aw,pmbitlinsütutwohimada/directiifdtrecaa meiufavŕzę arbori ín consuitare/avize arbori řn consultare.phD, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Z1 5tťLuiy

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraňei nr.4, sector 1, Bucuresti
Spre ştiintă.
Doamna
Str. -- ir. bI. ţ, sc. ap. sector Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 13192/02.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1761290/05.08.2019 si la Direcţia de Mediu cu nr.7801/06.08.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamxiei privind emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat
în parcarea de reedinţă din str. Pajurei nr. 11, sector 1, la verificarea efectuată pe teren, în data de
09.09.2019, s-a inventariat următorul mateńal dcndrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modińcările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde lângă Iocurile de parcare de reedinţă nr, 4 şi 5, str. Pajurei nr. 11, bl. F4, sc. C

- lex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, h8m, reducerea cu 1/4 din mnălţimea coronamcntului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evităńi produceńi de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea i prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i eliminare ramuri
uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele dc protecţie a spaţülor verzi de pe tcńtoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toarnna) pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietamlui sau administratomlui legal al
terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Toaletare —1 ex. arbore

Directoi%ÉéëUtiv,
Sim&Îa-MWý)äokPOPA

(ĺ ÄiAei Intocmjt
Expert Vasilica PLEUfĆ

Red: V.P:. pmzentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.ľollrťstitutl(ÍDrimarip/directii/directia mediu/avize artori in conşultare/avize artori in consultare.php, pe dyđe
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

.1 5Eľ2J19

CĂTRE,
-ADMINISTRA ŢIA DOMENiUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligra]Îei nr. 4, Sector 1,Bucureti

UNIUNEA ARTL,VTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA
Piuţu Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă,
Domnul
e-mail - -

Referitor Ia adresa dvs. nr.13393/05.08.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1762049/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7889/08.08.2019, prin care ne transmiteti
solicitarea domnilor

- -

şi a doamnei cu prin
de emiterea avizului de specialitate pentru un arborü situaţi pe domeniul public in

dreptul imobilului nr. 38-40 din str. Grigore Mora şi pentru arborii situaţi în spatele imobilului pe
terenul ce aparţine Uniunii Artiştilor Plastici, arboń care afectează imobilele din str. Grigore Mora
nr. 38-40, la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legca nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, eu modiňcările ş completările ulterioare
ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamentul străzii Grigore Mora, în dreptul imobflului nr. 411

-lex. Tilia sp. (tei)O7Ocm, hl4m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi fřânte prezente în coronamenml
arborelui în vederea eliminării riscului de despdndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile.
Spate imobil nr.27- 29A, str. Emil Pangrahi, Ia Hmita gardului cu imobilul nr. 38-40 din str.
Grigore Mora

-2ex. Populus sp. (plop)060-8Ocm, hl6m- reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor cu
aplicarea Iucrăńlor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate şi &ânte prezente în coronamentul
arborelui în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile.

-Iex. Ulmus sp. (ulm)O4Ocm, hl4m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi &ânte prezente în coronamentul
arborelui în vederea eliminăńi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 1762049/ 7889/

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, România
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-lex. Acer sp. (arţar)O3Ocm, ht4m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi elinunarea ramurilor uscate şi frânte prezente în coronamentul
arborelui în vederea eliminărü ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului Iegal al terenului pe care se află
arborii, A.D.P. Sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58, 021/319.32.53, pentru arborele aflat pe
domeniul public şi Uniunea Artiştilor Plastici pentru arborii aflaţi pe terenul din str. Emil Pangratti
nr.27- 29A, conform prevederilor Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de açces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din
jur i a reţelelor aeriene, astfel se va execula penlru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite. Conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuLui Bucureşti, toaletarea se va executa in
perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pńmăvara sau toanma). pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscatc şi frânte. lucrare ce se poate realiza în
orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului pe care se află arbońi ( Administraţia
Domeniului Public Sector 1 şi Uniunea Artiştilor Plastici) este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor. siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor. respectarea
prevederilor avizului şi a tehxwlogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art 6. pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că la data efectuării veńt3cărilor. în aliniamentul străzii, în dreptul imobilului nr.
38 din str. Grigore Mora. a fost idenlificată o alveolă fărä matedal dendrologic, astfel, conform
prevederilor H.C.G.M.B nr.1 14/201 l privind amenajarea şi întreţinerea alveoíeLor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament, aveţi obligaţia plantării de matedal dendrologic tânăr în toamna
anului 2019. primăvara anului 2020, în vederea completăňi aliniamentului stradal.

Prezenml aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalc(are- 5 e

DireçţoťExęcutiv,
Sirn'ónMariäna POPA

..Mk‚
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

213FF ?D19

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 13741/08.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1763338/12.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8068/13.08.2019, prin cre solicitaţi
emiterea avizului de defriare pentru un arbore situat în aliniamentul din str. Lt. Av. Iuliu
Tetrat nr.10, sector 1, conform panei foto anexată, vă comunicăm că în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii Lt. Av. Iuliu Tetrat în dreptul imobilului nr 1O

-1 ex. Tilia sptei) ® 5Ocm, h 12m —în declin biologic avansat, prezintă scorbură Ia
colet, lipsă scoartă pe trunchi, atac puternic de boli şi dăunători Ia colet i pe trunchi, i
cilindrul central afectat, existănd pericolul prăbuşirii şi producerii de pagube materiale sau
accidente Ia condiţii meteo nefavorabile şi nu numai.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa prin grija dvs., în calitate de
administrator Iegal aI terenului pe care se află arborele, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur

a reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin

biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pămänt cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (rapod de 6 :1 pentru arborh în declin biologic) în
perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020), astfel:1 ex. în alveola
rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în vederea
completării aliniamentului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi 5 ex.
în spaţiile deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din
aceIaşi act normativ.

Nr. 1763338/80681
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data
însoţit de avizul emis de Ministerul Culturfl şi Identităţii Naţionale,
zonele protejate.

Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic avansat

Director Executiv,

SimĺMarian:

POPA

3,22?

emiterii şi este valabil
pentru arborfl situaţi în

Tntocmit
Expert Vasilica PLEU

î $f 23Ţ9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OtociZw.b
CĂTRE

R.A.-A.P.P.S. —SAIFI - —_____

Str Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2, Bucuresti

b atenţia domnului e-mail:

( str. Măguricea nr. 4, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1727948/12.04.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 3051/1504.2019. pńn care solicitaţi emilerea avizului de specialitate de deńişare
pentru 5 arboń situaţi în curtea imobilului nr.2-4 din str. Măguricea, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 16.04.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea rw. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curíe imobil nr. 4, sźr. Măguricea, la Iirnita gardu(ui cu trotuarul

-Iex. Morus sp. (dud) bituípinal O 6Ocm, hl5 m, înclinat spre trotuar şi carosabil
reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate şi fránte, în vederea evităńi producerü de pagube materiale sau accidente prin
&ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile.

-4ex. Acer sp. (arţar) O 20-3Ocm, h14 m, înclinate spre trotuar i carosabil -reducerea cu
1/3 din volumul coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate
şi &ânte, în vederea evitărü producerii de pagube mateńale sau accidente prin &ângerea şi
prăbuşirea de ramuri ]a condiţii meteorologice nefavorabile.

-lex. Juglans sp.(nuc) O3Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi e]iminarea ramurilor uscate şi fřânte, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin hângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii
meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care sc află
arborii, cu personal specializatiautorizat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibml
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi &ânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului). evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării constwcţülor din jur şi a reţelelor aeńene.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

Iai

Nr.1727948/ 3051
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avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6.
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.GM.B. nr. 304/2009.

Menţionăm faptul, că în urma reanalizării dosarului, s-a stabilit emiterea avizu]ui de
toaletare pentru arborii aflaţi în curiea imobilului nr, 4 din str. Măguricea. astfel încât Angajamentul
de Plantare nr. 3051/A125.06.2019, nu va produce efecte în sensul că proprietarul legal al terenului,
nu are obligaţia plantării în compensare de material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toczleíare —6 at arbori.

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

Intocnüt, -

Evpert Vasilica PLEŞU7CN

Red: i P S cs 26.1)9 2919
pr2nnInI aviz foai poslal pc sile-uJ PNIB
ttp;ţ,wwwpmb rp/jnsţ'ţuţ'' pnrnariadirćcrii.đirectja nediu,avize arboń in consuttare.auze arbon n consultara nltn pe dala de
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I J iţş PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMJNJSTRA ŢM DOMENÍUL U! PUBŁÍC SECTOR I

B-dul PoligraJiei nr 4, sector 1, Bucureşti

Nr. 1730330/3370! U L ULJ.

Spre ştiinţă:
Muzeul Naţional de Geologie
Şos. Kiseleffnr. 2, Sector 1, Bucureti
Domnului
e-mail:

Referitor la adresa dvs., nr.2649/17.04.2019. înregistrată la P.M.B cu
nr.17303301/l9.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3370/22.04.2019, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Muzeului Naţional de Geologie, pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în domeniul pubiic din Şos. Kiseleff, în preajma muzeului. arbori care afecrează gardul muzeului.
vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.06.2019, s-a inventańat următowl
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completădle ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 pńvind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti. avizăm:
Toaletare:
Domeniul public, spaţiul verde, partea de împrejmuire a muzeului dinspre B-dul Aviatońlor

-1 ex. Tilia sp. (tei) 080cm h14m. prezinlă ciuperci la colet. scoburi mici pe lrunchi.
uscat 50%, reducerea cu łI 2 a coronamentului în vederea refacerii acestuia şi eliminarea ramuńlor
uscate din coronament;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate în vederea
evităxii produceńi de pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuń, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de urboń care sunt siwaţi lângăilipiţi de gardul
muzeului

-12 ex. Acer sp. (arţar) 015-4Ocm h6-12m
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovina) 030cm h12m
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovina) O4Ocm h=lOm, coronamentul arborelui afectează trotuarul

îngreunând circulaţia pietonală- degajare trotuar( situat în curtea muzeului);
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=l5cm h=lOm
-1 cx. Fraxinus sp. (fřasin) O=3Ocm h=14m
-1 ex. Ailwithus altissima (fa]s oţetar), bitulpina] O=20-25cm h1 4m

Dwneniulpublic, spaţiul verde, stúnga acces rnuzeu:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate în vederea

evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specü de arbori situaţi lipiţi de gardul muzeului:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm)bimlpinal O=7Ocm h16m
-1 ex. Ulmus sp. (ulm)0=2Ocm h=14m
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Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care se află
arborii, conform art.6 pct. 6. Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norme]e de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriu] Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echi]ibru] biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului). evacuându-se
masa temnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteńorăńi construcţülor din jur şi a reţelelor aedene.

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

In ceea ce privete emiterea avizului de defrişare a arbońlor care afectează gardul muzeului.
rugăm conducerea muzeului să revină cu o nouă solicitare în momentul în care vor avea loc lucrăń
de refacere a gardului muzeului, soliciiare Însoţită de documentele ( autorizaiii. avize) aferente
Iucrării.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaieuu'e —20 at arbort

DIREÇŢQR EXECUTIV
Sim 6ÄI r'aha POPA

Intoc,nit,
Experl Vasiflca PLEŞU&V'

Î7.SEE O9

Red: IP i ex16.09.20)9
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
biipJ," ‘vwprnh,ro/inslitut,i/nrimari&direclii/direc(ia rnediu/avizę arbori n constiłtare/avize aibori in consullarenhn
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1739896, 1744939, 1759591/ 4955, 5589, 7546! 1. BCT 2019

CĂTRE,
Doamna I

Str. ir. sector 1, Bucuresti
e-mail:

r
Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1739896/24.05.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 4955/27.05.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru 1 arbore situat în curtea imobilului nr.9 din str. BrânaruIui, sector 1, Ia
completările dvs, înregistrate ia P.M.B cu nr.1744939/11.06.2019, 1759591/30.07.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5589/12.06.2019, 7546/31.07.2019, dupăverificarea efectuată
pe teren1 în data de 20.06.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor
Curte imobil nr. 9, str. Brânarului, stânga acces imobil, Ia íimita gardului cu trotuarul:

- 1 ex. Picea abies (molid) 060 cm, h 16m —înclinat spre imobilul, este crescut lipit
de gard, Iângă conducta de gaze iar prin balansare Ia condiţii meteorologice nefavorabile
pune în pericol buna funcţionare a acesteia, existând pericolul prăbuşirii şi producerii de
accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află arborele, cu personal specializatlautorizat, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6 :1) în perioada optimă, toamna anului 2019, în aliniamentul din str.
Navigaţiei, conform Protocolului de Plantare nr. 58/19.07.2019, încheiat cu ADPS 1.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Deťrişare—1 ex. arbore

2?.SEp ?V;ç

Director Executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU fŁĘ

Red. VP /4 ex. — 26.09.2019 prezenżul aviz a fost postat pe site-uf PMB
QJ/wďw omb.rprinstitutiiíorimoriaidirecti}Idirectip mediulavize arbcd in consultarelavize arbori in Consultare.oho, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

01. OCÎ. ?fl

CĂTRE
R.A.-A.P.P.S. —SAIFI -

__________

Str, Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2, Bucuresti

C ( str. Ion Câmpineanu nr. 3A, sector 1)

Referitor la adresa dvs.. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1743868/06.06.2019 i la Direcţia de
Mediu cu nr. 5420/07.06.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de defdşare
pentru 1 arbore ( tei) situat în curtea imobilului nr.3A din str. Ion Câmpineanu, sector 1, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2019, a fost inventańat următorul mateňal
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inwbil nr. 34 str. lon C'ârnpineanu

-lex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h14 m. viabil, fără urme vizibile de declin biologic sau alte

elemente generatoare de pedcole, la construcţia gardului, acesta a fost modelat după trunchiul
arborelui- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate şi frâiae, în vederea evitădi produceńi de pagube mateńale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Icgal al terenului pe care se află
arborele, cu personal specializatiautorizat, conform arL6 pct. 6. Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu § afectat echilibml
biologic al acestuia(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

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

Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a
arborelui „ întrucât rădăcinile acestuia au deteriorat gardul despărţitor şi pavajul din curtea
imobilului nr. 3A din str. Ion Cârnpineanu, va trebui să reveniţi cu o nouă solicitare în momentul

Nr.17438681 5420!
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în care vor avea loc lucrări de refacere a gardului imobilului sus menţionat solicitare
însoţită de documentele ( autorizaţü, avize) aferente lucrăńi.

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

DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit,
Expert Vasilka PLEŞUPLÁ\

27.SEE Zfl

Red: I'P 5 cx 26.092019
prezeniiil aviz a fost postat pc site-i,I PMB
htm: ww.ombso!instilutii!odmariaĺdirectiiídireclia medi&pvize arbori in consultarenvize arboń in consu!tare.nho pe datn de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I

B-dzd PoligraJiei nr 4, sector], Bucureşíi
Spre şťinţă:
Domn ului
e-mail

Referitor la adresa dvs. nr. 8864/24.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.1749841/
26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6239/27.06.2019, prin care ne transmiteţi adresa
înregistrată cu nr. 8864/24.05.2019, cu privire la emiterea avizului de defrişare pentru ‚. un salcâm

r situat în spatele blocului 111/4 sc. A, str. Belizade nr. 25. care face o mizerie de nedescris, de când
înfloreşte până îi cad &unzele", după verificarea efectuată pe teren, în data de 25.09.2019, s-a
inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările u]terioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. aviiăm:
Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc 111/1. sír. Belizarie nr. 25

-lex. Gleditsia sp.(glădiţa) O7Ocm hl6m- nu prezintă urme vizibile de declin biologic (
scorburi, atac de boli şi dăunătod sau alte elemente generatoare de pericole), rcducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi
hânte. în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor exeeuta prin grija administratorului lcgal al terenului pe care se află
arborele, ADPSI, conform art.6 pct. 6, Anexa I din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteńorărü construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen dc valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare —] ex. whore.

DIRECTËYc'ECUTIV
Simona/Ąťariana.POPA

Întocmit,
Expert Vasilicu PLEŞU

‚f .;‘

Red: 17' .5 er26.O42OJ9 2.'
prczenlul aviz a fost postat pc site-ut PMB • .EP j
łiţtn://nnvnrtibmÍinstitutii/nůmitda cIirect,,đirçtja mediu/pvize aitori in cpnsultar&avize asboň in consultare.yhn pe data de

IaJ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

01 0Ľ! 2fl

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBLJC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna
Str, nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr
1756922/19.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7247/22.07.2019, prin care solicită
defrişarea unui arbore situat în str. Crinului nr. 90, sector 1, Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 25.09.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare,
H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea aiveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuIui Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii CrinuIui, în dreptul imobilului nr. 90:

- 1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătse) e 3Ocm, h 6m — în declin bioIogic,
prezintă sistem radicular Ia suprafaţă, scorbură deschisă pe trunchi care a favorizat un
atac puternic de boli şi dăunători cu afectarea cilindrului central, existând pericolul
prăbuşirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube
materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborele, ADPS 1, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţeleior aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboreIui în
declin biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de
20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de ia bază şi înălţimea exempiarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 I1 pentru arborii aflaţi în
declin biologic) în perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, astfel:
1 ex. arbore în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăciniior Ia adresa sus
menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal, conform prevederilor
H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din

11a ii
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cadrul plantaţiilor de aliniament şi 5 ex. arbori în zone deflcitare în vegetaţie de pe raza

sectorului.
La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui RM.B. în

vederea verificărH în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi

unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. art4 din

aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare —1 ex. arbore în declin biologic

Si
Director Executiv,

POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLESUţ_&_\

2ZSEP 2O"

Red; VR. /5 ox. — 2609.2019 prezentul aviz a fastpostat pe síte-uI PMB
http:Yw'ňv Dmb.rolinst'tuliilprimarialdirectiiidirectia mędiylavize arbori n ccnsultpr&avize arbon in nsuItare Dho, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

01. OCT 209

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrntîei nr.4, sector 1, Bucuresti

( str. Caraiman nr. 48, sector 1)

Referitor la adresa dvs.nr. 12369/19.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1758050/
24.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7363/25.07.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul din str. Caraiman nr48,
sector 1, întrucât este în declin biologic, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
25.09.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii Caraiman, în dreptul imobUului nr. 48:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) ® 4Ocm, h 12m — în declin biologic, prezintă pe trunchi atac
puternic de boli şi dăunători, care a afectat cilindrul central, existând pericolul prăbuşirii Ia
condiţii meteorologice nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării
a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 6 /1 pentru arborii în declin biologic) în perioada optimă,
toamna anului 2019, primăvara anului 2020, astfel: 1 ex. arbore în alveola rămasă Iiberă
după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, în vederea completării
aliniamentului stradal, conform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi 5 ex. arbori în zone
deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului.

IaiiI
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a piantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi unde s-au

plantat cele 5 ex. arborí, In caz contrar se vor aplica sancţíuni conf. art.4 din aceIaşi act

normativ.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —1 ex. arbore în declin biologic

Director Executiv,
Simo' Iariana POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUťĄ
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pY1ĹJI PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ujkţ LU9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
Doamna
Str. r. ‚ bI. ‚ sc. ap. sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr.13300/08.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1763650/13.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8091/14.08.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei ‚ de emiterea avizului
de specilaitate pentru un arbore situat în aliniamentul din str. Pajurei nr. 1 x B-dul
Bucureştii Noi, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 25.09.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor

O AlînîamenUplatbandă str. Pajurei nr. l x B-dui BucureştiÎ Noi:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 8m — uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de

telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1
ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă, toamna
anului 2019, primăvara anului 2020, în platbandă, în Iocul rămas Iiber după
extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, în vederea completării aliniamentului
stradal, conform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament.

Iaii

Nr.1763650/ 80911
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La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veriflcărfl în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —1 ex. arbore uscat 100%

Director Executiv,
Simon

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUt"
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

j. uC. LUY

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraťiei nr 4, sector 1, Bucuresti

sector 1, Bucureşti

u

14266/21.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Nr. 1766571/9561/

Spre ştiinţă
-Doamna i
Str m i bL - eĹ ap.

-Domnul
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr.
1766571/23.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9561/26.08.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei de emitere a avizului de defrişare
pentru un arbore situat în aliniamentul din str. Bihor nr. 8, sector 1, Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 25.09.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare, H.C.G. M. B nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

O Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii Bihor, în dreptul imobilului nr.8, Ia Iimîta cu imobflul nr. 10:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 6Ocm, h lOm —uscat 100%, prezintă colet putred, în
pericol de prăbuşire
Aliniamentul străzü Bîhor, în dreptul imobiluluî nr.10, Ia Iimita cu imobilul nr. 8:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 8Ocm, h 12m - în declin biologic avansat, prezintă atac
puternic de boli şi dăunători Ia colet, ciuperci saprofĺte pe trunchi, cilindru central
afectat, existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile şi producerii
de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, respectiv ADPS1, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur i a reţelelor aeriene.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureş, Románia



Pentru repararea prejudiciuluí adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex.

arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia
?nălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru arborfl uscaţi şi 6/1 pentru arborfl în declin

biologic) în perioada optimă, toamna anului 2019, primăvara anului 2020, astfel: 2ex.

arbori în alveo(ele rămase Iibere după extragerea rădăcinilor Ia adresele sus

menţionate, în vederea completării aliniamentului stradal, conform prevederilor

H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din

cadrul plantaţiilor de aliniament şi 5 ex. arbori în zone deflcitare în vegetaţie de pe raza
sectorului.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor in compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi

unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare —2 ex. arbod din care 1 ex. arbore uscat 100% şi 1 ex. arbore În

declin biologic

27 SEP 2111

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU,

Red; VP, /6 er — 2609.2019 preienlul awz a (űst postat pe site-uf PMB
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Director Executiv,
Simon ana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

źĘ1,QŢ 209
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIÁ DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I
B-dul Poligrajici nr. 4, sector 1, Bucuresn

Spre ştiinţă:
Domnului (

e-mail:

Referitor la adresa dvs. nr. 14091/21.09.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1766572/23.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9560/26.08.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emiterea avizului de specialitate pentru „un piop uriaş
situat în spaţiul vede din str. Ţăruşanu Pandele, ale cărui rădăcini au ridicat pământul şi asfaltul
blocănd poarta de la intrare şi afectează căminul de canalizare iar ramurile pomului deranjează buna
funcţionare a jgheaburilor imobilului situat în str. în str. Ing. Ţăruanu Pandele nr. 3", după
verificarea efecmată pe teren, în data de 25.09.2019, s-a inventariat următorul mateda] dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, pńvind reglementarea şi administrarea spaţülor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările u[teńoare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
avkăm:
Toaletare:
Spaţiu verde loc de joacă pentru copU, dreapta acces, la lirnita gardului cu irnobilul nr 3. din str.
Ing. Ţăruşanu Pandele

-lex. Populus sp.cplop) O8Ocm hl4m- nu prezintă urme vizibile de declin biologic (
scorburi, atac de boli şi dăunători), reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului cu aplicarea
lucrăňlor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate şi frânte, in vederea evităńi produceńi de
pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice
nefavorabile, speia populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, ADPS1, conform art.6 pct. 6, Mexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teńtoriu] Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibml biologic al acestuia (cu excepţia
eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile dc acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorăńi eonstrucţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

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

In ceea ce priveşte erniterea avizului de defrişarea a arborelui situat în locul de joacă,
întrucât acesta „ afectează canalizarea imobilului nr. 3, din str. Ing. Ţămşanu Pandele",
propńetawlui legal al imobilului nr. 3 din str. Ing. Ţăwşanu Pandele, va prezenta la Direcţia de

Nr. 1766572/9560/
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Mediu din cadrul PMB, o adresă emisă de Apa Nova sau un operator autorizat în acest sens, din

care să rezulte în ce mod sistemul radicular al arborelui situat în locul de joacă afectează

canalizarea imobilului nr. 3 de la adresa sus menţionată.
Prezentul aviz are termen de vaíabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Tocdeíare —I ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

În:oc;nh,
Expefl Vasi(ka PLEŞUZ-A-"

!Z SEP 2O9

&d. 1ľ 5 gs 26 092Q19
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0,4 Pnnina FIichta nr 47 n-1 rwiçtnl 05flfl13 sednr 5 Rucuresw România



‘.nt

‘1"

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

e-mafl:

Nr. 176842 I/ 98S, 01. OCÎ,
CATRE,

CENTRUL RUS DE ŞTHNŢĂ ŞI CUL TURĂ L4 B UCUREW
B-dul Lascăr Cutargiu nr. 50, sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. rw. 148/29.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1768421/30.08.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9879/02.09.2019, prin care solicitaţi aprobarea pentru o toaletare a
arbodlor. constând din tăierea câtorva crengi din copacii care se află în curtea Centrului deoarece
aceste crengi deteńorează faţada şi lovesc ferestrele clădirii şi tăierea unui arbore deoarece crengile
acestuia agaţă cablurile electrice, după verificarea efectuată pe teren, în data de 25.09.2019, s-a
inventariat următorul matedal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăňle şi
completările ultedoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Nonnele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Cur(e Cenwui Rus de Ş'dinţă şi Culnąră la Bucureşti, latura imobflului dinspre str Grigore
Aiexandresczt

-lex. Aiianthus altissima (fals oţetar) 035cm hl2m- nu prezintă urme vizibile de declin
biologic ( scorburi, atac de boli şi dăunălod sau alle elemente generatoare de peńco]e), reducerea
cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate şi frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
präbuşirea de ramuri ta condiţii meteorologice nefavorabile i degajare cablud electrice.

Luerăńle avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal al terenului pe care se află
arborele. cu personal specializatiautorizat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Norrnele de protecţie a spaţiilor vcrzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arboreiui (pdmăvara-toanma), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestuia (cu excepţia eliminăňi ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri dc prevenire a accidentelor sau a dctcriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

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

Prezentul aviz are temwn de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare —J crbQre.

DIRECtI3R E(ĘCUTIV
Simon ţJś»aPÓPĄ

Red: l'P .5 ex26.O92019
prczenlul aviz a (nsl postal pe síte-ul PMB

mcdiWpvize a,bon in consu]Iaręfvíze a,bod in çonsullarenhn, pe data dc
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Intocrnit,
Expert Vasilka PLEŞU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17534271 4050, 6064, 6824, 10616! 04, QCI 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FQNDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16,
Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă
Domnul Ofrim Drago Vasile
Str. nr. bI, sc ap. 3, sector ‚ Bucureti
e-mail: -

( str. G-ral Constantin Coandă nr. 18, sector 1)

Referitor la adresa domnului ‚ inregistrată la P.M.B cu
nr.1734932/09.05.20I9 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4050/10.05.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru l arbore situat în curtea imobilului nr, I 8 din str. G-ral Constantin
Coandă, sector I, la completăńle domnului înregistrate la P.M.B cu
nr.1748279/21.06.2019, 1753427/09.07.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 6064/24.06.2019,
6824/10.07.2019 şi Ia adresa dvs. nr. 53266/55471/09.09.2019, înregistrată la Direcţia de Mediu cu

nr. 10616/18.09.2019, după verifjcarea efectuată pe teren, în data de 20.06.2019, a fost inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, eu modiŕicăńle şi

completăńle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teńtodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişure cu extragerea rădűcinUor:
Curte imobd nr. 18, str. G-ral Constuntin Coandă

-lex. Salix sp. (salcie) O 4Ocm, h lOm, în declin biologic, prezintă seorbură la bază şi pe

trunchi, atac puternic de boli i dăunătoń, înclinat spre carosabil, existând perieolul prăbuirii la

condiţii meteorologice nefavorabile i producedi de pagube materiale sau aecidente.
Lucrările de defrişare avizate se vor efeema prin grija administratorutui legal al terenului pe

eare se află arborele (Administraţia Fondului Imobiliar), cu personal autońzaťspecializat, pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de

material dendrologic tânăr, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de aeces, Iuându

se măsuri de prevenire a accidente]or sau a deteńorăńi eonstrucţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau

a autovehicu]elor de pe carosabil.
Precizăm că administratowl legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

luerărilor, pńvind: respeetarea prevedeńlor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni eonform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la

H.CG.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului în eompensarea arborelui avizat pentru

de&işare, conform FLC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arboń tineri cu balot

Nr.1734932, 1748279,
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de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplawtui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de speeie, în toamna anului 20 I 9.
primăvara anului 2020, ptantate astfel. I ex, în curtea imobilului nr. 18 din str.G-ral Constantin
Coandă i 5 ex. în spaţiile deflcitare în vegetaţie pe care te aveţi în administrare.

Ła fjna]izarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea veńficării în
teren, dată la care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arboń, In caz contrar se
vor aplica sancţiuni conť art, 4 din aeelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi i este valabil însoţit de
avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/200l, privind protejarea Monumentelor
Istorice. cu completările i modificărik ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Defrişare -1 ex. arbore în deciin biologic

DIRECTOR EXECUTJV
Simona- açiana POPA

i I\r s
‘% v,f

Intocmit:
Exp. Vasilica PLEŞU

tlflCr7u,g"
Red: VPI4 oxflO.09 2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://w.pmb.roiinstitutiiIprimariaidírectíí/Jirectja mediwavize arbori in consultareiavíze arbori in consultareohp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1736288, 174293$, 1744036,1754751,1757369,1767150, 1768903/14248,5347,
5423, 6976, 7291, 9697, 9919! 4 OCÎ 2O

CĂTRE
Doamna I

Str. sector 1, Bucuresti
e-mail: -

-

i

Spre ętiinţă
Doamna
Str. r. ‚ ap ector 1, Bucureti
e-mail: - -

( B-dul Iancu de Hunedoara nr. 42 bis, sector 1)

Referitor Ia adresa ADPSI nr. 7505/09.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1736288/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4248/15.05.2019, prin care ne transmite
solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru arborü situaţi în curtea imobilului nr. 42
bis din B-dul Iaicu de Hunedoara i la completările dvs, înregistrate la P.M.B cu
nr. 1744036/06.06.2019,1754751/12.07.2019,1757369/22.07.2019,17671 50/27.08.2019,1768903/02
.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr3423/07.062019,6976/l5.07.2019,7291/23.07.2019,
9919/03.092019 i la adresa doamnei ‚ inregistrată la P.M.B cu
nr.1742936/04.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5347/05.06J019, prin care solicită protejarea
glicinei din curtea imobilului nr. 1 1 din str. Ciprian Porumbescu, al cărui coronament este prezent
în arborele situat la limita de proprietate din B-dul Iancu de Hunedoara nr. 42 bis, arbore care
necesită defńsarea, după veriĺkarea efectuată pe leren, în data de 03.06.2019, vă comunicăm, că în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intnvilanu] localităţilor, cu modificările şi completăńle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Norme[e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inwbfl nr. 42 bis, B-dul Iancu de Hunedoara, dreapta acces imobi(, Ia Iimita gardului cu
irnobUul vecin

- 1 ex. Fraxinus sp (fřasin) OSOcm, h 14m -reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în
vederea eliminăńi riscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate.
Curte inwbU nr. 42 bis, B-dul Iancu de Hunedoara, stângu aaces irnobU, Iatura imobflului cu str.
Ciprian Porumbescu

- l ex. Juglws sp (nuc) 025cm, h óm, înclinat spre carosabil, coronamentul afectează
carosabilul -reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului în vederea eliminăńi dsçului de
desprindere, Iřângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eiiminarea ramuńlor uscate.

Bd. Reqina Eüsabela nr 47. d poştal 5OOl 3, sedor 5, Bucureş, Ramănia



Dcfrişare eu extragerea rădăeinilor:
Cnrte inwbil „r. 42 bis, B—dłd Iancn de Hnnedoara, stânga aces imobil, latura imobilulsii

cn str. Ciprian Porwnbescn „r. 11
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 80m. h 8m. înclinat către carosabil. dezrădăeinat în partea opusă

înclinăńi.se sprijină pe gard, prezintă sistem radicular Ia suprafaţa i ciuperci saprofite pe trunchi.
coronamentul afectează carosabilul şi cablurile electrice. existând pericolul prăbuidi Ia condiţii
meteorologice nefavorabile i producerü de accidente sau pagube materiale, de asemenea arborele
este folosit ca suport de susţinere pentru exemplarul de Wisteńa sp.(glicina), situat în curtea
imobilului vecin de la nr.1 1 din str. Cipńan Porurnbescu.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 60m. h lOm, înclinat spre carosabil, se sprijină pe gard.
coronamentul afectează carosabiiul i cablurile eiectrice, existând peńeoiui prăbuşirii Ia condiţii
meteorologice nefavorabile i producerii de accidente sau pagube maleńale.

Lucrări]e avizate se vor executa prin grija şi cu acordul tuturor proprietańlor legali al
terenului pe care se află arborii, cu personal specializatiautorizat, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces şi
reţelele aeńene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pńvind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiu[u Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fl aťectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului);
-defrişarea se va efectua. pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite şi de
asemenea se vor lua măsuri pentru protejarea exemplarului de Wisteria sp.(glicina) care este
prezent în coronamentul exemplamlui Morus sp. (dud), exemplar ce urmează a § defriat.
Propńetarul imobilului nr. 1 l din str. Ciprian Pommbescu va găsi un alt suport sau o a]tă
structură pentru căţărareaísusţinerea exemplarului de Wisteria sp.(glicina) i va aplica lucrările
de mntreţinere specifice unui arbust căţărător.

Precizăm că proprietańi legali ai terenului sunt răspunzătoń de supravegherea execuţiei
lucrăńtor, 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 arl. 6,
pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor 2 arbori avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori cu balot de
pământ cu circumferinţa tmnchiului de 20-28 cm, măsurată la 1 m de la bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumfeńntei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în toam.na anului
2019, în aliniamentul din str. Grigore Gafencu, conform Protocolului de Plantare nr.
54/27.06.2019, încheiat cu ADPS1.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaktare

— 2 av arbori
Defrişare — 2 er arbori în pericol de prăbuşire

DirectąĘExcutiv,
Simp$$a POPA

• otocwn
. 4c» EIII Intocmit
- ‘% W\\ Expert Vasilica PLESU
q tW

Rod: V.P. )‘6jj-?2tV2019 ýięzentuI avăz a fost postat pe siłe.uI PMB
http/ívnn,pmb rofli'sUtutiiIprimari1directiiIdirectia mędiuiavize arbon n consultpręlpvize arbod in consulţaíęp, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

4, 0U LÜ

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigratiei nr.4, Sector 1, Bucureti
Spre ştiinţă,
Domnul
e-mail'

Referitor Ia adresa dvs. nr.9324/05.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1744401/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5472/ 10.06.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului de emiterea avizului de
„defriare a unui copac aflat pe trotuar Ia adresa str. Liţa nr. 9, sector 1, copac ale cărui
rădăcini s-au extins Ia suprafaţă crăpând i distugând trotuarul i au pătruns i pe sub
gardul imobilului", Ia veriFicarea efectuată pe teren, în data de 23.09.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaietare:
Aliniamentul străzii Liţa, in dreptul imobilului nr. 9

-1 ex. Tilia sp.(tei) O 3Ocm, h 10 m, viabil, fără semne vizibile de declin biologic
(scorburi pe colet sau trunchi, atac de boli ş dăunători sau alte elemente generatoare de
pericole ) - reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frîngerea
i prăbuirea de ramuri ia condiţii meteo nefavorabiie, eiiminare ramuri uscate i răzuirea
rădăciniior de suprafaţă ca soluţie tehnică în ceea ce prive$e problemele generate de
sistemul radicular aI arborelui (rădăcini care au ridicat trotuarul în mod vizibil, îngreunând
traficul pietonal), în scopul asigurării unei bune desfăurări a traflcului pietonai.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară)
pentru a nu fi aĺectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin gra A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58, 021/319.32.53, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Menţionăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunuriior şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar

Nr.17444011 5472/
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aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea normelor de protecţie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti.

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

Director Executiv,
SimonarMariana POPA

Ot oci zn

Întocmit Exp. Vasilica PLESUŞĹL\

Red. P.V-5 cx-/2709.2oivprezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
htto:Uwpmbro/institutii/orimariaidirectii/directia mediwavize arbori in consuttarefavize arbori in consultarenho, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ü4. 11cr ZOig

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure$1

Spre ştiintă.
Doamna
e-maii: -

Referitor la adresa dvs. nr. 9697/11.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1746566/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5780/18.06.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doanmei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor simaţi în aliniamenul străzii Constantin Sandu Aldea nr. 98, 100, 107, sector 1, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2019, a fost inventańat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăńle şi completăńle ulterioare,
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiilor
de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teńtoriul Munieipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare

r Aliniament stradal str, Constantin Sandu Aldea nr. 98:
- 2ex. Fraxinus sp. ( fřasin) O 25-3Ocm, h lOm- reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului cu apliearea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate i fřânte în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
la condiţii meteorologice nefavorabile
Aliniament stradal str. Constantin Sandu Aldea nr. 107

- 2ex. Fraxinus sp. ( itasin) O 25-3Ocm, h 6-12m- reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate şi &ânte în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
la condiţii meteorologice nefavorabile
Aliniament stradal str. Constantin Sandu Aldea nr. 106

- 2ex. Fraxinus sp. ( &asin) O 2Scm, h 8-lOm- reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramuńlor uscate şi frânte în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii
meteorologice nefavorabile
Dcfriare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea mcnţinerii alvcolei:
Aliniament stradal str. Constantin Sandu Aldea nr. 107:

I-eiiI
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- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 80m, h 8m, în deelin biologie avansat, eu seorburi ta eolet i
pe trunehi. atae de boli i dăunători, existând perieolut prăbuirii ta eondiţü meteorologice
nefavorabile.

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20m, h 8m, în deelin biologie, cu scorbuń Ia colet i pe trunehi.
atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii la eondiţü meteorologiee nefavorabile.
Alinirnnent stradal str. Constantin Sandn Aldea nr. 92:

- l ex. Tilia sp. (tei) O 70m, h 16m,în deelin biologie avansat, eu seorbură profundă la
colet. cilindrul central afectat, prezintă atae de boli şi dăunători, existând peńeolul prăbuirii la
eondiţü meteorologice nefavorabile.

Luerările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborii, ADPS 1, eu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a luerărilor, evaeuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces şi reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art6 pet. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bueureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afeetat eehilibrul biologic al
acestora (eu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte, luerare ee se poate exeeuta în orice
perioadă a anului)
-defrişarea se va efeetua, pentru evitarea produeerii de evenimente eu urmări nedońte şi erearea
condiţiilor neeesare plantării de material dendrologic tânăr.

Preeizăm eă administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a telmologiei de exeeuţie a tăierilor, în er contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pet 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudieiului adus mediului, în eompensarea arborilor în deelin biologie
avizaţi pentru defrişare. eonform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a ex.18 arbori
tineri cu balot de pământ eu eircumferinţa trunehiului de 20-28 em. măsurată la 1 m de la bază şi
înălţimea exemplarului eorespunzătoare eircumferinţei în funeţie de speeie (raport de 6/1) în
perioada optimă ( toamna anului 2019, primăvara anului 2020) plantate astfel 3ex. în alveolele
rămase libere după extragerea rădăcinilor la adresele sus menţionate, respectiv 15 ex, în zone
defieitare în vegetaţie de pe raza sectorutui l.

La §nalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direeţia de Mediu din eadrul P.M.B, în vederea verificărü în
teren a plantărilor în compensare, dată ta eare ne veţi eomunica i adresele unde s-au plantat cele 15
ex. arboń, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ta data emiteńi şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii. întmeât loeaţia figurează pe lista Monumentelor Istoriee/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bueureşti.

Toaletare —6ex.
Defrişure — 3 ex. mn deciin biologic rn'ansaĺ

DIRECT ECUTIV
SimrÎP4fPA

0,1. QU N* Întocmit: Exp. VasiIica
Red: V.P./5 exfl7.O9.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httoJiwwwpmbro/institutii/rimaria/directiiJdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in cDnsuItare.nh ‚ pe data de
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Direcţia de Mediu

-

CATRE,
ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJîei nr. 4, sector 1, BucureşÍi

Referitor la adresa dvs. nr. 7930/11.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1746585/
14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5790/18.06.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea
domnului de emiterea avizului de specialitate pentru „un corcoduş situat în
aliniamenml din str. Modestiei, într nr, 8 şi nr i 0 “, după verificarea efectuată pe teren, în data de
19.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completăńle ultedoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniamentul străzii Modestiei, Ia limita imobflului nr, 8 cu imobilului nr. 1O

-lex. Pmnus cerasifera (corcodus) O2Ocm h8m- reducerea cu 1/4 din volumul
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi fřânte, în
vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
la condiţii meteorologice nefavorabile şi degajarea cablurilor electrice.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, ADPSI, conform art6 pct. 6, Anexa I din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtońul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a reţeleĺor aeriene.

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

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

DIREC7jť tfd(ECIflIV

simot5ť*aP7A

Rcd: 1'? 5es27.O J gj
prezenlul aviz i fosl p0 PPđB
hiţw/knvwpmhm/instItuUuL rnariadiiecti,direc1ip mediu!avĺze aiboń in cpnsu!tare/avize arbori in consultare.nho pe data de 621
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1746585/5790/

Spre ştiinţă:
Domnului
e-mail: —

r

r

Întocmit,
Expert VasUka PLEŞU fĆ-.._

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Duaireş, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRÁ ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I

B-dzd Poligra/iei nr. 1, sedor 1, Buczireü

ector 1, Bucuresti

Nr. 1752872/ 6725/ L14• 2019

Spre ştiinţă:
Domnului
Str. ir. ‚ bL sc et ‚ ap.
Asociaţia de Proprietari bloc 21
Str. Presei nr. 5, sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 10892/02.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1752872/
05.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6725/08.07.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea
doamnei de emiterea avizului de defrişare a 3 arboń amplasaţi în spaţiul verde
din str. Presei nr. 5, bl.21, sc. B, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 23.09.2019,
s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi
completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde bloc 21, str. Pajurei nr. 5, stânga acces scara B

-lex.Tilia sp. (tei) 025cm hĺ4m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrăńlor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi &ânte, în vederea evitărü
producerü de pagube mateńale sau accidente prin ĺângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii
meteorologice nefavorabile şi degajarea faţadă bloc.

-2ex. Sophorajaponica (salcâm japonez) 030-4Ocm hĺ2m- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate şi frânte, în
vederea evitădi producerii de pagube mateńale sau aecidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri

la condiţii meteorologice nefavorabile şi degajarea faţadă bloc.
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe care se află

arborii, ADPS1, conform art6 pct. 6, Anexa 1 din FLC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cvd poşţal 050013, sedor 5, Bucure, România I%I



avizului şi a telmologiei 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. 30412009.

Asociaţia dc propńetań are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aŕĘeze. in
xerocopie. la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —3 er. arbori

DIRECTOR EXECUTIV
Simona4 ariana POPA

-.

Intoc,nit,
Expert Vasilka PLEŞUfC

O:t OCT. 2Ü

Recž: 11' 6ex2Ş09201Y
prezenlul aviz a fost paslat pe síte-u] PMB
ittn'JwnvprnbrpJinştiIuţii/nnmariaJdiręvtiiŕdíreçţja niędiu'pvize arbpd in çpnsuItarepize arboTi !n çonsullarenIio pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1754536,1766210, 1769211/ 6935, 9485, 9961/ 04,

CĂTRE,

Domnul

os. nr. !‚ bI ‚sc.., et. ‘,ap. sectoi 1, Bucuresti

e- mail

o (Str. Stoica Ludescu nr. 25, sector 1)

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 175536/11.07.2019,
1766210/22.08.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.6935/12.07.2019, 9485/23.082019,
prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru 3 arbori situaţi în curtea
imobilului nr, 25 din str. Stoica Ludescu, sector l i Ia completarea dvs. înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1769211/03.09.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 9961/04.09.2019, după
verificarea efectuată pe teren, în data 28.08.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. 25 str. Stoica Ludescu, Ia Iimita cu imobilul nr. 23:

- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) 030 cm, h 12m -reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminare ramuri uscate ş frânte în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile i degajare acoperi imobil nr. 23.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobil nr. 25 str. Stoica Ludescu:

- 1 ex. Salix sp (salcie) O 6Ocm, h lOm, în declin biologic, prezintă atac puternic de
boli i dăunători, scorburi mici pe twnchi, Iipsă scoarţă pe anumite porţiuni de trunchi,
ramuri frânte în coronament, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteorologice
nefavorabile i producerii de pagube materiale sau accidente.

- 1 ex. Prunus domestica (prun) OlScm, h5 m, coronament rupt, ramuri frânte i
uscate.

Lucrărfle avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborii,cu personal autorizaVspecializat, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i
reţelele aeriene, astfel:

-a riBd. Regina EUsabeta nr 47, d poşlal 050013, sector 5, Bucureşu, Romănia



- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare
ce se poate executa în orice perioadă a anului)

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea celor 2 arbori avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori
cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm1 măsurată Ia 1 m de Ia bază
şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în perioada
optimă, primăvara anului 2020, în curtea imobilului nr, 25 din str. Stoica Ludescu, conform
Angajamentului de Plantare nr. 6935, 9485, 9961/N17.09.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabWtate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare— 1 ex.
Defrîşare —2 ex, din care 1 ex în declin biologic $ 1 ex. fără coronament

Întocmit: Exp. Vasiĺica PLEŞUAŚ%.

0:1 o n
Red: V.P.15 exflO092019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Iei

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

— 4,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare Proiecte Avizare
Şos. Bucureşti- Ploieşti nr.8B, Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr.10446/01.08.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1760445/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu n7696/02.08.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru 46 arbori aflaţi în declin biologic i uscaţi, inventariaţi pe teren de
către inspectorii din cadrul instituţiei dvs., menţionaţi în tabelul cu fotografiile aferente anexate
solicitării, vă comunicăm următoarele

- în conformitate cu prevederile din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare
i din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, avizăm executarea Iucrării de defrişare şi scoaterea radăcinilor a
4óexemplare arbori, care fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului
pe care se află arborii conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
prolecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deleriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, administratorul legal are obligaţia plantării a
6lex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm arbori tineri cu
balot de pământ şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 : l pentru
arborň uscaţi i de 6/1 pentru arborii în decin biologic), în Parcul Regele Mihai 1, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în teren a
plantărilor în compensare. n caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4, lit, e din ace1ai act
normativ.
Menţionăm că vă reviu următoarele obligaţii:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea acestor
informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina
oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice i de decizia fiecărei
instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu precizarea
datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de

Nr. 1760445/ 7696/ 04, ÜCŢ 2OJ9
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acţiune i Huxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a
primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice i de decizia fiecărei instituţń.

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 administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi
sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, precum i art 3. din H.C.G.M.B
nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde se impune.

Prezenwl aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii
nrA22/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările i modiflcările ulterioare,
pentru arborii situaţi in zonele protejate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare — 46ex din care4 3 ex. uscate 100% i 3 ex. aJlaze în dec/ňz bioiogic

DIRECTOR ĘXECUTIV,
Simo, POPA

°
• q Intocmit

•
Exp. Vasihca PLEŞU,ĹI..

2

Ci ocj üię

Red: P.V/4 ex. — 01. I02Of9pre 2enruI aviz a (ostpostat pe siie•uI PMB
httpĺfwwwpmbro/institutiIpńmadaJdirectiiIdirectia mediu/aviza artań in consuttar&avize arboń in consultare pbn, pe data d
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare Proiecte Avizare
Şos. Bucureşti- Ploieşti nr.88, Sector 1, Bucureti

Referhor la adresa dvs. nr.10447/01.08.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1760446/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr7701/02.08.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru 12 arbori aflaţi în declin biologic i uscaţi, inven(ariaţi pe teren de
căÉre inspectorii din cadrul instituţiei dvs., menţionaţi în tabelul cu fotografiile aferente anexae
solicitării, vă comunicăm urmätoarele

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanu] localită;ilor, cu modiflcările i completările ulterioare
i din Anexa 1 la U.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriu]
Municipiului Bucuresti, avizăm executarea Iucrării de defrişare şi scoaterea radăcinilor a
4exemplare arbori din ÍO exemplare arbori care fac obiectul prezentei cereri, arbori poziţionaţi
în tabel la poziţia 2, 3, 4, 5, cu menţiunea că penlw poziţiile 6, 7,8, 9 din tabel, fotograflile anexate
solicitării nu sunl relevanle pentw materialul dendrologic conform descrierii acestuia din tabel. In
vederea eliberării avizului de defriare a lex. Jug]ans sp.(nuc)situat la poziţia 1 în tabel, trebuie să
vă adresaţi la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucuresti din os. Olteniţei nr. 35-37,
Clădirea ANW, parter, camera 10, sector 4, Bucureşti.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului
pe care se află arborii conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căi[e de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedoriÉe ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tănăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform FLC.G.M.B. nr 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, administratorul legal are obligaţia plantării a
9ex. arbori tiueri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm arbori tineri cu
balot de pământ şi inăiţime corespunzătoare diametmlui în funcţie de specie (raport de t :1 pentru
arborii uscaţi i de 6 /1 pentru arborii în decin biologic), în Parcul Floreasca, în perioada optimă de
plantare din toamna anuLui 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificăňi în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4, lit, e din acelasi act
normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea acestor
informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina

Nr. 1760446/7701/ U'L Ut.I.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal O5I3, sedor5, Bucureşti, flomănĚa



oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice i de decizia fiecărei

instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp utih despre executarea lucrărilor de defriare, cu precizarea

datei calendaristice i a intervalului orar în care ucestea 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 instituţii.

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 administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi

sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, precurn i art. 3. din H.C.G.M.B

nr. 114130.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul pjantaliilor de

aliniament din Municipiul Bucureşti, acolo unde se impune.
Menţionăm faptul că Direcţia de Mediu din cadrul PMB, în scopu] asigurării continuităţii

aplicării lucrăńlor de intervenţie în perioudele propice (de repaus vegetativ), va emite şi va

transmite către toţi administratorii de spaţii verzi publice de pe raza municipiului Bucureşti o adresă

(aviz cu caracter general) care va permite punerea în aplicare a lucrărilor specifice perioadei de

repaus vegetativ (toamna anului 20W - primăvara anului 2020) reprezentată prin aplicarea

lucrărilor de întreţinere/regenerare/formare/echilibrare a materialului dendrologic, fără să mai fie

necesară solicitarea unor avize punctuale, solicităm administratowlui legal al terenului, să

prioritizeze pentru prima perioadă oplimă de repaus vegetativ (toamna anului 2019 - perioadă

marcată de căderea primelor frunze) aplicarea lucrărilor de intervenţie asupra tuturor arborilor a]e

căror coronamenre prezintă elemente generatoare de pericole din Parcui Floreasca.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturń, conform Legii

nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare,

pentru arborii situaţi în zonele protejate.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiterii.

Defrisare — 4av din care 3 e ziscare IOOŞcSI I ex. ant in declin hiologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

C

U DIECIA
k% DEĄtJ Intocmit

Exp. Vasilica PLEŞU
4

Ütücr zos

Red: P.V14 ex. — 01.10.2019 prezentul aviz a tostpnstat pe siÍeuI PMB
hltp:/MwwpmbroRnstitutii/primariwdirecUdirectia mediwaviże aitoń in ccnsultare/avize aitoh in consultarenho. pe dala d

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sednr 5, Bucureşd, România I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ck i ltt

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Domnul
e-mail

Referitor la adresa dvs.. nr.12564108.08.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1763648/13.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu eu nr. 8092/14.08.2019, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea domnului emiterea avizului de speeiaiitate pentru 7ex. arbori
uscaţi situaţi în aliniamentul din Şos. Bucureş1i-P1oieti (între Casa Presei Libere şi Băneasa),
sector 1, Ia veńňcarea efeetuată pe teren, în data de 23.09.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
H.C.G.M.B nr.1 14/201 I privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bueureşti. avizăm:
Defrişarc şi scoaterea rădăciuilor:
Alinkzmeu( swadalĺplatbandă Şos, Bucures(i-Ploieti( ín(re Casa Presei Libere şi Băneasa pe
par ea cu Ministerul Economiei,.)

- 3 ex. Fraxinus sp.( &asin )O 50-8Ocm, h IOm — uscate 80- 100%
- 3 ex. Acer sp.( arţar )O 3Ocm, b 6-Sm — uscate 1 00%
- 1 ex. Acer sp.( arţar )O 4Ocm, h ĺOm — în declin biologic, prezintă colet putred, uscat 601%

Spaţiul verde ‚ lângă alee de acces, Şos. Bucureti-Ploieti( íntre Casa Presei Libere ş Băneasa pe
pwiea cu !vliuiskru( Economiei)

- 1 ex. Tilia sp.( tei )O 6Ocm, h 1 Om — usçat 1 00%
- 1 ex. Fraxinus sp.( frasin )O SOcm, h 6m —în deelin biologic, prezintă colet putred,

scorburi pe trunchi
Spaţiul verde ín platbanda ce separă sensurile de circulaţie, Şos. Bucureşti-Ploieşti( între Casa
Presei Łibere şi Băneasa):

-1 ex. Tilia sp.( tei )O 3Ocm, b 8m — uscat 100%
Aliniament síradal!platbandă Şos. Bucureti-Ploie.şti( în!re Casa Presei Libere şi Băneasa vis-â-vis
?vfinisíerzd Economiei)

- 2ex. Fraxinus sp.( třasin )O 4Ocm, h lOm —uscatel00%
Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de teiefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,

Lá r

Nr. 1763648/8092!

Bď Rena Elisabeta nr 47, d poştai 050013, sedor 5, Biuret Románia



evacuându-se masa lemnoasă pcntru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediutui. in compensarea arbodtor avizaţi pentru

defrişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 17 ex. arbori tineri cu balot

de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm. măsurată Ia inătţimea de 1m de la bază şi

înătţimea exemplawlui corespunzătoare circumfeńnţei in funcţie de specie (raport de I : pentru

arborii uscaţi i 6/1 pentru arborii în declin biologic) în perioada optimă, toamna anului 2019.

primăvara anului 2020. astfeL l2ex. in spaţüle rămase libere după extragerea rădăcinilor la adresa

sus menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal şi 5 ex, în zone deflcitare in vegetaţie

de pe raza sectorului.
La finalizarea tucrăritor de ptantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantădlor în compensare, dată Ia care iie veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 5

ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de

avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor

lstorice. cu cornpletările şi modificările ulterioare. pentru arborii situaţi în zonele protejate.
Defrişare —I2ex, din care IJex. iiscaz'e 60-]OO%, 1 er în declin bioĺogic avanscz(

Director Executiv,
Simon a POPA

‘* -‘

Întocmit
Expert Vasilica PLESU

Ot OCT 2019

Red: V.R. /5 ex. — 3009.2019 prezentul awz a fost postat pe site-uI PMB
htlp:ĺIw,ňv omb rohnstitutiilonmahaídiręc!iUdiredia mediu/avize prbcri in nsultpreiavize arboń in çQnsuIIareoho, pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1770880/10281! 06. OCI 2019

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR ¶

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

O Referitor la adresa dvs. nr.15639/05.09.2019. înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1770880/09.09.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.10281/10.09.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentm intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de 1 00%, situaţi în
aliniamentispaţiul verde din B-dul Ion Miha]ache nr. 261, 89-91, 297, B-dul Ion Mihalache x str.
P.I. Pavlov, B-dul Ion Mihalache x str. Maica Alexandra, str. Pecetei nr. 4 A. bl 4, arbori
inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. şi specificaţi în tabelul
nr. 15639/05.09.2019, cu fotografiile aferente, vă comunicăm urmatoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările i completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munieipiului Bucure$i. avizăm
exccutarea Iucrării de defrişare şi scoaterea radăcinilor a 6 exemplare arbori (5 ex. uscate
100% şi ex. Populus sp. (plop) situat la poziţia 7 în tabel, aflat în declin biologic avansat) din 7
excmplare arbori care fac obiectul prezentei cereri. cu menţiunea că pentru poziţia 5 din tabel cu
fotografia anexată, în vederea eliberării avizului de defdare a ex. Juglans sp.(nuc) trebuie să vă
adresaţi La Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti din Şos. Olteniţei nr. 35-37,
Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, Bucureşti.

C) -lucrăńle avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin grija administratorului legal al
terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din
jur, cu scopul de a evita producerea de evenimente cu urmări nedońte şi de a crea condiţiile
necesare plantării de mateńal dendrologic tânăr.

-pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defńşarea arborilor, potrivit FLC.G.M.B.
nr. 304/2009. administratorul legal al terenului are obligaţia p]antării a 1 1 ex. arbori tineri eu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie (raport de l :1 pentru arbońi uscaţi şi de 6/1 pentru arbońi în decin biologic), în
zonele de unde se de&iază. in perioada optimă de plaritare, toamna anului 2019, primăvara anului
2020.

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

Bd. Regina Elísabeta nr 47, d poştal 050013, sedor 5, Bucure, Románia I i'% I I I



- în situaţia în care se defrişează arbori din alveolele aliniamentelor stradale, plantarea se va

face respectănd prevedeńle H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privindamenajarea şi întreţinerea

alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.
- precizăm că, pentru arborii sus menţionaţi. amplasaţi în zone protejate este necesar să

solicitaţi avizu]/punctul de vedere al Ministerujui Cu)turii. înaintea executării lucrădi de defrişare.

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

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor

informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului Iegal al spaţiilor verzi, fie pe pagina

oflcială de internet a primăriei de sector.
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea

datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de

acţiune şi Ruxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a

primăriei de sector.
Menţionăm că existenţa neconfonnităţilor între datele transmise şi realitatea din teren. va fi

considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art.4. litb. din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor veni
de pe teritoriuL Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Defrişare —6 ex, din care 5 ex. uscate]OO% si 1 ex. ín decíin biologic

DIRECTOR ĘXECUTIV,
Simo Iáąg POPÁ

3'kt €:

—

Întocmit
Exp. Vasilica PLEŞU fL

OL OCŢ 2Oig

Red: P. V/4 ex. — 27.09.2019 prezentuż avu a !ost postatpe siie-uI PMB
hUpiAv&.omb.roĺInstItuĹ!Ipńmaria/drecti/directia rneďu/avize arbofl n consulţare/avize arboh n nsuttare.DhD, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

flg, DCI 719

CĂTRE,
ADMINISTRÂŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă
-Domnului
e-maii

-Administraţia Domeniului Public Seclor 1
B-đul PoĺigraĄei nr.4,Sector 1,Bucuresti

Referitor ia adresa ADPSI nr.100l 1/16.07.2019, inregistrată la P.M.B cu nr. 1755940/17.07.2019 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 7133/18.07.2019, prin care ne transmite solicitarea domnului
de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat in curtea imobiluíui nr. 50 din Calea Plevnei,
arbore care afeckază imobilul i Ía compíetarea înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1774705/20.09.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 10778/23.09.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2019, s-a
inventariat următorul material dcndrologic penlru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. 50, Calea Plcvnei

-lex. Acer sp. (arţar)O6Ocm hI2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidenle prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi degajare acoperiş imobil.

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

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

Prezentul aviz are termen dc valabilitate 2 ani de la data cmiterii.
Toaletare —] at arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
l I Direcţia de Mediu

09. OCT 2013
CĂTRE

Doamna

Str
. j

e-maiI:

(str. Piata Lahovary nr. IA, sector 1)

c

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1776829/26.09.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.l 1037/27.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de de&işare pentru lex. arbore
situat în curtea imobilului nr, IA din Piaţa Lahovary, sector 1, după veńficarea efectuată pe teren, a
fost inventadat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ultedoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rádăcinUor:
Curte inwbil nr. JA, str. Piaţa Lahovary, dreupta acces irnobil, pe purtea cu garaje

-lex. Morus sp.(dud)O 6Ocm, h lOm, concrescut în conducta aeriană de gaze, existând
pericolul prăbuińi la eondiţü meteorologice nefavorabile i nu numai i produceńi de pagube
materiale sau accidente.

Lucrăńle de de&işare avizate se vor efectua prin grija propńetarului/administratorului legal
al terenului pe care se află arborele, cu personal specializatíautorizat pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr, evacuându-se masa leninoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat pentru
dehişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 1 ex. arbore tânăr cu balot
de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplawlui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în toamna anului 2019,
pńmăvasa anului 2020, în curtea imobilului nr. 1A din str. Piaţa Lahovary, conform
Angajamentului de Plantare nr.

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

IĎż'%
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi şi este valabil însoţit de

avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor

Istodce, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.
Defrişare -1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. VasiIica PLEŞU

ĐŁOCI 2D19

Red: VPI4 ex./02. lÜ 2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpj/w%wpmb ro/inşijtutiiJprjmarjajdjrectjjJdjreçtjp mediu/avize arbori in consultare/avize arboń in consuItare.ph pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. 0C12019

CĂTRE

Domnul

nr. sc ap. Mun. jud

Spre ştiinţă
Doamna
e-mail : -

(str. Biserica Amzei nr. IBA, sector 1)

Referitor la adresa doamnei' în calitate de împutemicit al dvs., înregistrată la
P.M.B cu nr. 1748615/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.61 13/25.06.2019, prin care solicită
emiterea avizului de defrişare pentru lex. arbore situat pe terenul proprietate privată din str.
Biserica Amzei nr. 1 8A, sector 1, după veńficarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, a fost
inventańat următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completăńle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu avtragerea rădăcinilor:
Curte imobU nr. 18A, str. Biserica Arnzei

-lex. Prunus avium (cireş) O 3Ocm, h 18m, uscat 100%
Lucrările de de&işare avizate se vor efectua prin grija propńetarului Iegal aI terenului pe

care se află arborele, cu personal specializatlautońzat, pentru evitarea produceńi de evenimente cu
urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantăńi de mateńal dendrologic tânăr, evacuându-se
masa 1eimoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot
de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în primăvara anului

b'3i siI

Nr. 1748615161131
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2020, în curtea imobilului nr. 18A din str. Biserica Amzei, conform Angajarnentului de Plantare

nr.61 13/AJ0l.lO.20l9.
Ln finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

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

Prezentul aviz are tenten de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit de

avizuł emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, conform Legii nr.422!200 1, privind

protejarea Monumentelor Istorice, cu completăńle i modificările ulterioare, pentru arbońi situaţi în

zone]e protejate.
Defrişare -1 ex. arbore uscat I00%

‘o,
/

Întocm/t:
Exp. Vasilica PLE.şU/í_

Q&QGŢ 29;s
Red VP/SexiO7 102079

prezentul aviz a foşt postat pe site-uI PMB
med,ujavize arbpń in cpnsuI!areiavize arbpń in consultarephD pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Cí 1Üig
CĂTRE.

Domnul
Str. nr ‚ Sector Bucureşti

Spre ştiinţă
-Administraíia Domeniului Public Sector 1
B-dui PoligraJiei nr. 4,Sector 1,Bucuresti

Referitor la adresa ADPS1 nr.10531/28.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1751913/03.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6615/04.07.2019, prin care ne transmite
solicitarea dvs., de emitere a avizului de defńşare pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 37
din str. Dumitru Zosima, după veńficarea efectuată pe teren, în data de 23.09.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 pńvind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. 37, str. Dumitru Zosima

-ĺex. Bemla pendula (mestcacăn) bitulpinal 020-25cm hlOm- nu prezintă urme vizibile
de declin biologic sau alte elemente generatoare de pericole, în vârf prezintă urme de la o şarpantă
fřântă- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare şi
eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evităńi produceńi de pagube mateńale sau accidente prin
&ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele,cu personal specializatlautorizat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pi-imăvara-toanma), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa

O
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECT EX&' IV
simona

Expert
z.toc;ş

Rcd: I'P 5 ex 08, 10.2019
prezentul aviz a ĺosI poslat pe sile-ul PMD fl
Iitto:ĺínnv omb.ro/insţitutii!primariWdireclii/direclia mediulavize aibori in consuhareiavize azboń in consultare.olrn • pe dala de V

Oc
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I L OC( 2019

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafîei nr, 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna
e-mail: - -

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11717/10.07.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1754881/12.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6978/15.07.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei de emitere a avizului de
defrişare pentru un arbore situat în spaţiul verde din str. Aldeni nr. 34, sector 1, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.09.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările i compietările
ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aflniament i H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniament/platbandă str. A/deni nr. 34, dreapta acces imobiI

- lex. Pwnus cerasifera (corcoduş ) ® 3Ocm, h 6m —in declin bioiogic,ia inserţia
şarpantelor prezintă galerii de ciocănitoare, atac de boli şi dăunători, existând pericolul
prăbuşirii Ia condiţii meteoroiogice nefavorabile.

- lex. Prunus cerasifera (corcoduş ) ® l5cm, h 5m —în declin biologic, prezintă
trunchi fisurat, existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Aliniament/platbandă str. AIdeni nr. 34, stânga acces imobfl

- lex. Prunus domestica (prun ) e lOcm, h 4m —in declin biologic, prezintă trunchi
fisurat şi ciuperci saprofite, existând pericoiui prăbuşirii Ia condiţii meteorologice
nefavorabile.

Lucrările de defńare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
teiefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur si a reţeieior
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a lBex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată la mnăltimea
de lm de ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6/1 pentru arborii în declin biologic) în perioada optimă, toamna anului

Nr. 1754881/69781
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2019, primăvara anului 2020, astfel: 3 ex arbori tineri în spaţiile rămase libere din

platbandă după după extragerea rădäcinilor Ia adresa sus menţionată i 15 ex, în zone

deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Oirecţia de Mediu din cadrul P.MB, în vederea

verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica şi adresele

unde s-au plantat cele l5ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din

aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —3ex. în declin biologic

D$tl, .Executiv,
S%ona-Mat{ana POPA
(I DIRECT1
DEMEI7t ]

Expert VascaPLESUc&,ľ

080Cr ZUY

Red V.P.. /5 ex. — 04.10.2019 prezenlui aviz a (ost postat pe site-uI PMB
hUp:itvnôy.pmb rolinşţituţi'jnnmpńaţdjrediijdirecţia mediu/avize prbçri in consultar&avize arboń in consuIlaľephD pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-duż PoligraJiei nr, 4 Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă,
Domnul
E -maij

r

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12034/31.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1761305/05.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7804/06.08.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea primită din partea O.C.P.I. Ilfov, dc emitere a avizului de specialitate pentru arborii
situaţi în spaţiul verde din Şos. Regele Mihai I(fostă Şos. Pavel D. Kiseleff nr. 34), sector 1, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.09.2019, a fost inventańat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
şi H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spajiul verde, dreapta acces O.CP.I Ilfov, os. Pavel D. Kiseleffnr. 34:

- 1 ex.Sophora japonica (salcâm japonez) O 4Ocm, h lOm -în declin biologic, prezintă
scorbură la colet, atac de boli şi dăunătoń, existând peńcolul prăbuşirii şi producerü de pagube
materiale sau accidente.

- 1 ex.Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 1 Om — coronament rupt în urma condiţiilor meteorologice
nefavorabile, în declin biologic, prezintă scorbură la colet, atac de boli şi dăunători, cxistând
pericolul prăbuşirü şi producerii de pagube materiale sau accidente.

- 1 ex.Populus sp. (plop) O 8Ocm, h 14m - în declin biologic, prezintă scorburi la colet şi pe
trunchi, atac de boli şi dăunătoń, existând pericolul prăbuşirii şi producerii de pagube materiale sau
accidente.

-1 ex.Populus sp. (plop) O SOcm, h 8m — un tmnchi arbore, uscat 100%, existând pericolul
prăbuşirii şi produceńi de pagube materiale sau aecidente.

-1 ex.Populus sp. (plop) O 8Ocm, h 16m - în declin biologic, prezintă scorburi la colet şi pe
trunchi, atac de boli şi dăunătoń, existând pericolul prăbuşińi şi producerü de pagube materiale sau
accidente.

Nr. 1761305/7804/

1 l 0(7 20;g

- ĺ ex.Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h lOrn -lipit de gard, în declin bi9iprezintă seorbură la
colet,hpsa cihndru central, atac de boli şi daunatori, existand pen şi produceru de
pagube materiale sau accidente.
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-I ex.Prunus cerasifera (corcoduş) O 4Ocm, h lOm - înclinat spre aleea de Ia intrare Birou
de Carte Funciară, intrarea B, în declin biologic, prezintă scorburi pe trunchi, atac de boli şi
dăunătoń, existând peńcolul prăbuşirii şi producerii de pagube matedale sau accidente.

-1 ex.Populus sp. (plop) O 7Ocm, h 14m - în declin biologic, prezintă scorbură profundă Ia
colet şi pe trunchi, atac de boli şi dăunători. Iipsă cilindru central, existând pericolul prăbuşińi şi
producerii de pagube mateńale sau accidente.

- 1 ex.Acer sp. (arţar) O 6Ocm, h 14m -în declin biologic, prezintă scorbură profundă pe
trunchi. ]ipsă cilindru centraL atac de boli şi dăunătod, acoperit de Iiane invadatoare, existând
pericolul prăbuşińi şi produceńi de pagube materiaLe sau accidente.

- I ex.Acer sp. (arţar) O 2Ocm. h 8m -uscat lOO%. existând pericoiul prăbuşirii şi produceńi
de pagube materiale sau accidente.

- l ex.Sophora japonica (salcăm japonez) O 7Ocm. h 14m -înclinat către imobilul nr. 34.
coronamentul arborelui este prezent în curtea O.C.P.I, existând pericolul prăbuşirii şi produceńi de
pagube materiale sau accidente.

- 1 ex.Sophora japonica (salcâm japonez) O 4Ocm. h 12m -înclinat către imobilul nr. 34.
coronament mpt, existând pericolul prăbuşirii şi producerii de pagube materiale sau accidente.

- 1 ex.Sophora japonica (salcâm japonez) O 7Ocm. h 14m -in declin biologic, prezintă
scorbură profundă pe trunchi, atac de boli şi dăunători. existând pericolul prăbuşirii şi produceńi de
pagube materiale sau accidente.

- l ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm. h l2m -uscat lOO%, existând pericolul prăbuşirü şi
producerii de pagube materiale sau accidente.

- l ex.Sophora japonica (salcâm japonez) O 8Ocm, h l8m -în declin biologic, prezintă
scorbură profundă pe trunchi, lipsă cilindru central, atac de boli şi dăunători, existänd pericolul
prăbuşińi şi producerü de pagube materiale sau accidente.

- 1 ex.Sophora japonica (salcâm japonez) O 6Ocm, h 14m -în declin biologic, prezintă
trunchi fîsurat, Iipsă cilindru central, atac de boli şi dăunătoń, existând pericolul prăbuşirii şi
produceńi de pagube materiale sau accidente.

- 1 ex.Acer sp. (arţar) O 2Ocm, h 8m -uscat 90%, existând pericolul prăbuşirii şi producerń
de pagube materiale sau accidente.
Spaţěul verde, stânga acces 0. CR1 IIfov, os. Pavel D. Kiseleff nr. 34:

1 ex. Gleditzia sp. (glădiţa O 8Ocm, h 16m în declin biologic, prezintă scorbură profundă
pe trunchi, Iipsă cilindru central, atac de boli şi dăunătoń, existând peńcolul prăbuşirii şi produceńi
de pagube materiale sau accidente.

- 1 ex.Acer sp. (arţar) O 2Ocm. h 4m în deciin biologic, prezintă seorbură profundă pe
trunchi, lipsă cilindru central, atac de boli şi dăunători, acoperit de liane invadatoare, existând
pericolul prăbuşińi şi producedi de pagube materiaĺe sau accidente.

-t ex.Prunus cerasifera (corcoduş) O 3Ocm. h 6m - înclinat spre alee, in declin biologic.
prezintă scorbuń pe trunchi, atac de boli şi dăunători. existând pericolul prăbuşirii şi produceńi de
pagube materiale sau accidente.

- l ex.Acer sp. (arţar) O 3Ocm. li 4m -un trunchi fără coronament uscat l OO%. existând
pericolul prăbuşirii şi producerii de pagube materiale sau accidente.

- 1 ex.Sophorajaponica(salcâmjaponez) O 3Ocm, h 16m -în declin biologic. prezintă colet
afectat de boli şi dăunătoń, existând peńcolul prăbuşińi şi producerii de pagube materiale sau
accidente.

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O lOem. h Gm -in declin biologic, prezintă trunchi fisurat, atac de
boli şi dăunătoń, existând peńcolul prăbuşirii şi produceńi de pagube mateńale sau accidente.

Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija administratorului Legal aL terenului
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte, evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor în declin biologic
avizaţi pentru deńişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantadi a l 13 ex. arbori
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cu balot de pământ cu circumfeńnţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de 1 m de la bază
şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 6 /l pentru
arborü în deelin biologic şi ĺ I pentru arbońi uscaţi ) în perioada optimă ( toamna anului 2019-
primăvara anului 2020) astfel 23 ex. în spaţiul verde în locurile rămase libere după extragerea
rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 90 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza
sectorului 1.

La tinalizarea Iucrăńlor de p]anlare conf. att9 alin.5 din Anexa I la H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńfieăńi în
teren a plantărilor în eompensare, dată la care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat eele 90
ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteňi şi este valabi] însoţit de
avizul Ministerului Cultuńi, intrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor lstorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare —23 ex. arbori din care ex. in declin biologic avansaí .şi 5 ex. uscale 90-IOO%

Director Executiv,
Simon a POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUĆÇ

Red VP/5 ax. — Oł 102019 prezentutaviz a fost postat pe sfle-uI FMB
http:ftwn,.pmbroflnstitutiifurimari&directiUdiíędia mediuiavize arboh in conşuliarelavize arbori in consultsre,oho, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11OGI 2019

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLiC SECTOR 1

B-du( Poiigraŕlei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Asociaţia de Proprietari bloc 20
Şos. Nicolae Titulescu nr. 163, sector 1, Bucureşti

Domnul r

e-mail:

Referitor la adresa dvs. nr. 13755/13.08.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1764522/19.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9275/20.08.2019, prin care ne transmiteţi
cererea donmului e emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în
spaţiul verde din Şos. Nicolae Titulescu nr. 163, b1. 20, se. B, sector L după verificarea efectuată pe
teren, în data de 19.09.2019, s-a inventariat urmăiorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu rnodificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc 20, Şos. Nieolae Titulescu nr. 163

-4ex. Tilia sp. (tei)020-6Ocm h12-14m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.

-Sex. Ulmus sp.(ulm)025-6Ocm h12-l4m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile.

-3ex. Ailanthus altissima(fals oţetar)040-6Ocm hĺ 5m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscatc, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la
condiţii meteo nefavorabile.

-2ex. Juglans sp.(nuc)O2Ocm h6-8m- reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.
Miniament stradal, Şos. Nicolae Titulescu nr. 163, bI. 20

-4ex. Tilia sp. (tei)030-4Ocm hl2m- reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de
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pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo

nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc 20, Şos. Nicolae Tituleseu nr. 163

-lex. Quercus robur (stejar)O 6Ocm hl2m-prezintă ramuri uscate i frănte-eliminare

ramuri uscate /frânte.
-2ex. Morus sp. (dud)030-4Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo

nefavorabile.
-lex.Ulmus sp. (ulm)O6Ocm hl4m. prezintă inceput de scorbură la colet, uşor atac de

boli şi dăunători- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare

şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.
-Iex.Acer sp. (arţar)O8Ocm hl4m, prezintă început de scorbură la colet, uşor atac de boli

şi dăunători- reducerea cu 1/2 din volumul coronamenmlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.

-lex.Malus domestica (măr)025cm h4m-aplicarea lucrărilor de întreţinere cu echilibrarea
arborelui.

-lex.Pwnus cerasifera(corcoduş)030crn hóm, prezintă o parte a coronamentului pe terasa
blocului- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărń producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi degajare terasă bloc.

-lex. Acer (arţar)O6Ocm hl2m, situat lângă garajul aflat vis a vis de bloc-reducerea cu
1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea lucrăriLor de echilibrarc şi eliminarea ramurilor uscate.
în vederea evitădi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi degajare terasă bloc.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 27ex. arbori
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. TRANSPECO LOGISTIC & DISTRIBUTION S.A.

Calea Dorobanţilor nr.2, Sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1765635/21.08.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9452/22.08.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii
situaţi în curtea imobilului nr. 2 din Calea Dorobanţilor, sector l şi Ia completarea dvs. înregistrată
la P.M.B cu nr 1767622/28.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9757/29.08.2019, după
veńficarea efectuată pe teren, in data de 07.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanui localităţilor, cu modificările şi completăd]e ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toalctare:
Curte imobil nr. 2, Calea Dorobanţilor

-lex. Sophorajaponica (salcâm japonez) OlOOcm hl4m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărń producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri ]a
condiţii meteo nefavorabile.

-2ex. Ailwthus altissima (fals oţetar)bitulpinali @30-4Ocm h12-14m- reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
la condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Juglans sp. (nuc) C3Ocm hlOm- reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabiie.

-2ex. Aesculus hippocastanum(castari) O6Ocm hlO-12m- reducerea cu 1/4 din volumul
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin fřângerea şi prăbuşirea de ramuri la
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprierarului legal al terenului pe care se află
arborii. cu personal specializaťautorizat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Mimicipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamirn), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminădi ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
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Precizăm că propńetarul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţfei

lucrăń]or, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăiedlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct, 8 din Anexa nr. 1 ła H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentu[ aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleíare —6 ex. arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ltQCŢ2Og
CATRE,

Referitor la adresa dvs., înregistrată ]a P.M.B cu nr. 1768128/29.08.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 9837130.08.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore
situat în strada G-ral Alexandru Cernat nr. 26-26A-28, sector 1, după verificarea efectuată pe teren,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletarc:
Teren aferent imobilului nr. 26-26A-28, str. G-ral Alexandru Cernat. lamra imobilului de pe
Intrarea Cojeşti

- 1 ex. Morus sp. (dud)O4Ocm h 1 2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărń producerii de
pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
şi degajare acoperiş imobil.

Lucrările avizate se vor executa prin gńja propńetarului legal al terenului pe care se află
arborele, cu personal specia]izatlautońzat. conform art.6 pct. 6, Ánexa ĺ din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţíe a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibml
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabiíitate 2 ani de la data emiterii.
Toalelare —1 ex. arbore.

DIRE TÔR E TIV
SimoLA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRFJ
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa

D-nul I reprezentant
Str. Jon Ionescu de Ia Brad nr 4, sector 1

E-mail:

(B-dul Ion Ionescu de Ia Brad nr. 5, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată ia Primăria Municipiuiui Bucureti cu nr. 1773485 din
17092019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 10611/18.09.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de
speciahtate pentru proprietatea din .B-dui Ion Ionescu de Brad nr. 5, cu suprafaţa de 0,2387ha, situată
in parcela ‘, curti construcţii — nr. inventar aflată în domeniul public aI statului i în
administrarea SCDP-Băneasa" conform documentelor anexate, vă facem cunoscut că după verificarea
efectuată pe teren, în data de 25.09.2019, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modifîcăriie şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe terítoriui Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Teren proprietate din B-dul Ion Ionescu de Ia Brad nr. 5, sector 1:
Latura gard spre B-dul Ion Ionescu de Ia Brad:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea echilibrărü, a
inlăturăńi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 25cm, h 8m, incbnat Ia 35-40' din coronament spre trotuar
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea echilibrării, a

în)ăturării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie i
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Dcm, h 12m, crescut hpit de gardui cu soclu din beton, înclinat Ia
25-30' spre trotuar

- 1 ex. Acer sp. (artar) e 45cm, h 1 3m, bituipinal
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, in vederea echibbrăńi, a

înlăturădi dscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate ia

- 6 ex. Acer sp. (arţar) 30-35cm, h 5-13m (1 ex. bitulpinai, 2 ex. inclinate Ia 15-20' spre
trotuar, uneie dintre exempiare crescute iipit de gard, aiteie situate Ia hmita cu gardul) — risc de
desprindere ramuri i prăbuire în trotuar

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 4Ocm, h 13m, bitulpinal, inclinat Ia 15-20' spre proprietate vecină
Tăieri de întreţinereiregenerare ia
- 7 ex. Thuja sp. (tuia) ® 10-l5cm, h 4m

Latura gard spre Str. SomeuI Rece:
Arbori situaţi Ia Iimita cu gardul crescuţi Iipit de gardul din beton:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea echilibrărü, a
iniăturării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer sp. (artar) e 3Ocm, h 9m, înclinat ia 20' spre carosabżl
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 3Ocm, h llm, inclinatla 15' spre carosabil
- 1 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) ® GOcm, h 17m, multituipinal

ri
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- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) ® 15-2Ocm, h 6m, multitulpinal

Latura gard spre ROMA TSA:
Reducerea cu 113 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a

înlăturării ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i

eliminarea ramurilor uscate Ia
- 2 ex. Acer sp. (arţar) e 3Ocm, h 14m, bitulpinal, inclinat Ia 1W spre ROMATSA

- 4 ex Fraxinus sp. (frasin) ® 25-SOcm, h 10-12m, înclinat Ia 20-25 spre ROMATSA

Lucrăhle de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborilor, pentru a nu fi afectat echílíbrul biologíc al acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a

anuiui), prin grija administratoruluiĺproprietarului Iegal aI terenuiui pe care se află arborii, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se mäsud de prevenire a accidentelor sau a

deteriorării construcţHior din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil i din curtea

ROMATSA
Precizăm că administratorul/proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologíei de execuţie a tăíerilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct

8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Având în vedere discuţia avută pe teren cu reprezentantul staţiunii de cercetare1 din care a

reieit că urmează să fie refăcut gardul de imprejmuire aI proprietăţii de Ia adresa sus

menţionată,(cel actual fiind într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care se solicită

defriarea arborilor situaţi in imediata vecinătate/sau care împiedică refacerea acestuia), vă facem

cunoscut că pentru emiterea unui punct de vedere asupra Iucrării solicitate, în conformitate cu

prevederiie H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor ver2i pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, este necesar să completaţi documentaţia depusă cu

următoarele acte (în copie):
1. Certificatul de Urbanism cu pianurie anexă scara 1:500, 1:2000 vizate spre

neschimbare;
2. Actui administrativ ai autorităţii competente pt protecţia mediului — APMB din Aleea Lacul

MorH nr. 1, sector 6, solicitat prin C.U.
3. PUVPUD .şi pianuriIa anexă, dacă este cazul; Regulamentul de urbanism afemnt

PUZJPUD;
4. HCGMB/HCLS 4 pentru apmbare PUZJPUD dacă este cazul;
5. Planul cu marcarea arborilor/arbustilor afectaţi de execuţia Iucrărilor de refacere a

imprejmuirii, pentru care s-a obţinut Certificat de urbanism (i Iegenda aferentă);

6. Autorizaţia de construire;
Actele soiicitate se vor depune Ia Registratura Primăriei Municipiului Bucureşti din B-dul

Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, in ziiele de program cu publicul (luni, marţi: 830_1630, miercuri: g30_

18°, joi, vineri 8°-18°, tel. 021/302.15.15.
In urma anahzării documentaţiei, Direcţia de Mediu poate solicita prezentarea şi a altor

documente necesare emiterH avizului.
Având în vedere constatările făcute pe teren, vă facem cunoscut că în conformitate cu art. 1

din HCGMB nr. 189/28.06.2013 care modifică i completează HCGMB nr. 121/2010 privind uneie

măsuri de asigurare a ingrădirii, salubrizării i igienizării terenurilor virane in Municipiul Bucureti

.persoanele Űzice i juridice deţinătoare de terenuri au oh/igaţia să asigure ingrädima, salubdzarea,

mnierbama .şi igienizama terenurilor aflate în pmpňetatea sau administmma Ioť'.

Toaletare : 22 ex. arbori +7 ex. arbusti

DIRECTOR EXECUTIV
Si -Marana POPA
üREŞy,, -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1&

CĂTRE
ÇR.A. —ADM1NISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

R.A.-A.P.P.S. —S.A.I.F.I. — e-mail : offlcesaifi.ro
Str, Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2, Bucureti

( str. Luigi Canaviilan nr. 19, sector 1)

Referitor la adresa dvs. nr.4823/11.07.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1757546/23.07.2019 i ia Direcţia de Mediu cu nr.7323/24.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobiiului nr, 19 din str.
Luigi Cazzavillan, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 23.09.2019, a
fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI nr. 19, str. Luigi Cazzavillan, Ia Iimita gardului cu trotuarul

-lex. Ailanthus altissima (fals oţetar)bitulpinal 40-5Ocm, h 12m, răsărit spontan în
gardul imobilului, prezintă o parte a sistemului radicular Ia suprafaţă, rădăcinile au
împins si deteriorat în mod vizibil gardul imobilului.

Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului/administratorului
Iegal al terenului pe care se află arborii, cu personal specializaUautorizat, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori
tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia inălţimea de
1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, astfel. 1 ex. arbore tânăr în curtea
imobilului nr.19 din str. Luigi Cazzavillan i 5 ex, în curtea imobilului nr, 17 din str.
Zambaccian, conform Angajamentului de Plantare nr. 7323/N08.10.2019.

‚g si

Nr. 1757546/7323/
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁO alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării în teren. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil
însoţit de avizul emis de Ministerul Cuíturii, conform Legii nr422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defrişare -1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

!ntocmit:
Exp. VasUica

n OC12D
Red VP6 e ‚V lD 2079
prezenţul aviz a fOsI postal pe sHe-uI PMB
http /Mw ocnb mhnşlŕty UgnmpriasdirectiVdWec(ip medkdawze prton in consu?tare/avize arbpn n nsultare ohp pe daĺa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1&0t1201$

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PURLIC SECTOR 1

B-dul Poĺigratîei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă.
Domnul
Str. nr. ‚ Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11169/03.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1753656/ 09.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6796/10.07.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului privind emiterea avizului de defriare
pentru un arbore situat în aliniamenul străzii Documentului nr. 24, sector 1, după
veriFicarea efectuată pe teren1 în data de 14.10.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aflniament stradal str.Documentului nr. 24:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e lOOcm, h 12m — în declin biologic, prezintă scorburi la
colet i pe trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii la condiţii
meteorologice nefavorabile ş producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuándu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în
declin biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-
28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în
perioada optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel : 1 ex. în alveola
rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată, respectiv 5 ex. în
zone deflcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

Nr. 17536561 6796!

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013. sedoć 5, BuaireşU. România



La f,nalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
at4 din aceIaşi act normativ.

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

DhÎExecutiv,
SiniSnEMaďana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1772560/104811 15.UUJ

CĂ TRE,
ADMJNJS TRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraűei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Doamna
Str. nr. Sector 1, bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.1772560/
13.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 10481/16.09.2019, prin care solicită emiterea
avizului de defrisare pentru un arbore situat în aliniamenul străzii Berveni nr. 72, sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.10.2019, a fostinventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadru( plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniamentlplatbandă str Bewenî nr 72:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) BOcm, h 12m — în declin biologic, prezintă scorburi Ia colet,
atac de boli ş dăunători, existând pericoiui prăbusirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile
I producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferin'ra trunchiului de 20-28 cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada
optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) asťel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă
după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Bd. Regina EEsabeta nr. 47, &d poştal 050013, sedor5, Bucureş, România I



verificărü în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

15. OC! 7019

Înit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: VP. /5 ex. — 15.10.2019 pmzentul aviz a fastposfatpe síte-uI PMB
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ľ2Ĺ1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
j Direcţia de Mediu

y

10529/ b. UĽL ZUJS

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr. 4 Sector 1, Bucure$1

Referitor la adresa dvs. nr. 15981/12.09.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1773014/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10529/17.09.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizułui de specialitate pentru trei arboń uscaţi siwaţi în Parcul Izbiceni, sector 1, după

O verificarea efectuată pe teren, în data de 14.10.2019, a fost inventadat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi eompletările ulteńoare
i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiułui Bucureşti. avizăm
Defrişare şi scoatcrea rădăcinilor:
Spafiul verde Parc Izbicen4 stângu alee de acces în parc, lângă cabina de pază

- 1 ex. Populus sp. (p]op) O 6Ocm, li 12m —uscat 90%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, li 12m —uscat l00%

Spafiul verde Parc Izbiceni, stânga alee de acces în parc, vis-â-vis defântâna arteziană:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 6Ocm, h 12m —uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căite de acces, tuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteńorarea constmcţńlor din jur şi a reţelelor aedene.
Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 3ex. arbori tineri cu balot de pământ cu

eircumfeńnţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de spccie

(raport de 1 :1) in perioada optimă (toamna anului 20 I 9- pńmăvara anului 2020), în locurile rămase

libere după extragerea rădăcinilor, în Parcul Izbiceni.
La finalizarea Iucrădlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

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

normativ.
Prezenml avj,are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defriş-3k qrbori uscaţi 90-100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4 Sector 1, Bucure$1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 15810/12.09.2019, mnregistrată la P.M.B cu nr.
1773005/16.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10531/ 17.09.2019, prin care soiicitaţi emiterea
avizului de specialitale pentru defřiarea unui arbore uscat situat în str. Radu BeIler x str. Av.
Dumitru Darian, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.10.2019, a fost
inventańat următorul matedal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completăńle, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor s(radale din
cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie ii

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi scoaterca rădăeinilor cu obligativitatea menţinerii alvcolci:
Aliniamentul străzii Radu BeHcr xstr. Av. Dumitru Darian

- 1 ex. Tilia sp. (tei ) O 5Ocm, h IOm —uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru eviiarea producerii de evenimente cu urmări nedońte,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizt pentru deh-işare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a Iex. arbore tânăr cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în hincţie de specie
(raport de 1 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020), în alveola rămasă

(

liberă după extragerea rădăcinilor, de la adresa sus menţionată, în vederea completării
aliniamentului stradal, conform prevedeńlor H.C.G.M.B nr.I 14/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defr — 1 ex. arbore twscaz ]OO%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. OCT. 2019

CĂTRE
R.A. —ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

R.A.-A.P.P.S. —S.A.I.F.I. — e-mail: -

Str. Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2, Bucuresti

r ( str. Muzeul Zambaccian nr 17, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3415/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1736613/15.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4295/16.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru 2 arbori situaţi în curtea imobilului nr, 17 din str.
Muzeul Zambaccian, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinUor:
Curte imobiI nr. 17, str. Muzeul Zambaccian

-lex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O8Ocm, h 12m, uscat 100%
-lex. Prunus avium (cires) O3Ocm, h 9m, uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietaruiui/administratorului

Iegal aI terenului pe care se află arborii, cu personal specializaUautorizat, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori
tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de
1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în curtea imobilului nr.17, din str.
Zambaccian, conform Angajamentului de Plantare nr.4295/N08.10.2019.

Iai

Nr. 1736613/ 4295/
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificărfl în teren, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabii

insoţit de avizul emis de Ministerul Culturü, conform Legii nr42212001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în

zonele protejate.
Defrişare -2 ex. arbori uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

V'4\' IntQcmit:
\SĄ' Exp. VasiIica PLEŞUf'LAr

l&OCŢ2QIQ

Red: VP/5 ex/1A. 102019
prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB
htto:/Iwww.pmb.rolinstítutii/primarialdirectiiídirectip mediu/pvize arbari in consultare/avize arborí in consultarephp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1632931(2018), 1753541! 5033(2018) ‚6803! 22. OCI 2019

CĂ TRE
INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE “VASILE PÂRVAN"

Str. Henri Coandă nr. 11 sector 1

Spre tiinţă:
-Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucure$i

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1633/12.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureti cu nr. 1632931/12.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5033/13.062018,
compietată cu adresa (prin care s-a depus protocoiul de plantare i actele de proprietate),
înregistrată ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr. 1753541/09.07.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 6803/10.07.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobiiuiui cu nr. 11 din str Henri
Coandă ‚ sectorul 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
26.06.2018 s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţiiior verzi din intraviianul Iocalităţilor,
cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu extragerea rădăciniior:
In curtea din spatele institutului:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 7Ocm, h 14 m - cu scorbură ia bază1 Iipsă cilindrul centrai
i 2 scorburi pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi
scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de materiai dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 arbori tineri cu
balot de pământ (cu circumferinţa trunchiuiui de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în aliniamentul străzii Neajiovului, sector 1, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utiiităţi, în perioada optimă de plantare
din toamna anului 2019, conform protocoiuiui de plantare nr. 56/28.06.2019 încheiat cu
Administraţia Domeniului Public Sector 1.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul PM.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modiflcările ulterioare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-ariana POPA

i a ücj

!ntocmit,
Expert Florentina POPESCUi5 exÍ1 5.10.2019

2Ojg

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(ht1p:/pmbro/jn&tjjutiiiorimarjaJdjrecţjUdjrectja mediuíavize artorj in consulţar&avizę arboń in consuhare.ohp)pe data de.....
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE.

‚zr. bž. ap. seuo. Bucureşti

r

(str. Grigore Mora nr. 19, secźor 1)

Referitor ]a adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1755111/
15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7028/16.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului nr, 19 din str. Grigore Mora, sector 1, după
verifiearea efectuată pe teren, s-a inventariat urmätorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletarc:
Cwie irnobil nr. 19, str. Grigore Mora, fată irnobil

- l ex. Pwnus avium (cireş) O4Ocm h8m- aplicarea lucrărilor de întreţinerere a coroanei şi
eliminarea ramuńlor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
&ângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ailanthus altissima(fals oţetar) bitulpinal 020-3Ocm hĺ4m- reducerea cu 113 din
volumul coronamentu[ui cu apiicarea lucrărilor de echilibrare şi elim[narea ramuritor uscate, in
vederea evitării producedi de pagube materiale sau accidente prin l'rângerea şi prăbuşirea de ramuri,
la condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Ailanthus altissima(fals oţetar) O3Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerü de pagube materiale sau aecidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la
condiţii meteo nefavorabile.

-lex. Juglans sp. (nuc) O4Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării produceńi de

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramud, la condiţii meteopagube materiale sau
nefavorabile.
Curte imobil nr. 19, str. Grigore Mora, spate imobil

-2ex. Populus sp.(plop) OBOcrn bl8m- reducerea cu 1/2 din volumul coronamente]or cu
ap]icarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de
pagube materia]e sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteo
nefavorabile şi degajare acoperiş imobil.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratomlui legal al terenului
pe care se află arborä, cu cu personal specializatlautorizat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din
I-I.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

IaiiI

Nr. 1755)11/7028/ 22 0C12019
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Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi &ânte. operaţiune

ee se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, ]uându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţü]or din jur şi a

reţelelor aeriene.
Precizăm că proprietarul/administratorul legaL aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor. respectarea

prevededlor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni

conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare —6 ex. apbori.

DJRECTOR EXECUTÍV
Sinwn ŕiapa POPA

Experf VasIII:0PŽ.EŞU fĹ_t\_

Red: VPI4 &xIl&1Q2Q19
prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
hţtp:/twpmbrcĺÉnstjtutiiĺprimariaĺdjçecţii/directia mediulavize arbori in consultareiavÉze arboń in consuhare.php, pe data de
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____

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

____

Direcţia de Mediu

22. ULL2019
Nr.1766900/ 9615/

CĂTRE,
S.C. TQTAL ASSET MANAGEMENT S.R.L.

Localitatea Buchin, str. Lunca Golfului nr. 1, clădirea C 7, et. 2, biroul 211, Jud. Cara
Severin

Spre tiintă

O Domnul - -

e-mail:

( Str. HeIeteuIui nr 14. Sector 1)

Referitor Ia adresa domnului rn, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1766900/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9615/ 27.08.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate de defriare pentru trei arbori uscaţi, situaţi în curtea
imobilului nr.14 din str. Helesteului, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
09.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:

Curte imobil nr. 14, str Helesteului
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 40-OOcm, h 1Dm —uscate 100%
- 1 ex. Prunus avium (cires) 030 cm, h 6m —uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin gra proprietarului legal aI

terenului pe care se află arborii, cu personal specializat/autorizat, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accśdentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.CG.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de
Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie
(raport de 1 :1) în primăvara anului 2020, în curtea imobilului nr. 14 din str. HeIeteuIui,
potrivit Angajamentului de Plantare nr 961 5/N1 0.09.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań.9 alin.5 din Anexa 1 la H.&G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea

tQ4
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verificărU în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, conform Legii nr.422/2001,
privínd protejarea Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru
arborii situaţi în zonele protejate.

Defrişare —3 ex. arbori uscate 100%

Director Executiv,
Simona-Mariapa POPA

° \ J Întocmit
Expert Vasflica PLEŞU

. OCŢ ?O'

Red VP.. /5 et — 15.10.2019 prezentul aWz a fost postat pe sile-ut PMB
hUp:/Navw omb rolinstltuWípńmarialdirediVdjrectja mediu/avise arbçn in censultarelavizę arbcri fl nsuItare DhD, pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. uCi 1O1

CĂTRE,
ADMINISTRÁ ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJîei nr. 1 Seclor 1, Bztc;ąreşti

Spre ştiinţă
Doamnei'
email

Referitor la adresa dvs. nr. 13603/04.09.2019, înregistrată la P.M.B. cu
nr.1770185/05.09.2019 şi la Direcţia de Mediu eu nr. 10060/06.09.2019, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea doamnei .‚ care solicită emiterea avizului de de&işare pentru
un arbore situat lângă locul de parcare nr. 32 din str, Pajura nr. 17-21, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren, in data de 17.10.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/201 l privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe leritońul Municipiului Bucureşti.
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Parcare de reşedżnţă, Iôngă žoczd de parcare nr. 32, laíeral stánga bžoc J3, sc. A, str. Pajzirei nr.
2]

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h lOm -uscat lOO%
Lucrările de defrişare avizate se vor cxecuta prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pcntru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteńorarea constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui uscat avizat pentru
de&işare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore lânăr cu balot
de pământ cu circumferinţa tmnchiului de 20-2Scm, măsurată la înălţimea de 1 m de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 1 :1) în
perioada optimă de plantare, toamna anului 2019, în locul rămas liber în urma defrişării de la adresa
sus menţionată.

Ła finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Mexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în

Nr. 1770185/ 10060/
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teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica swcţiuni conf. art.4 din acelaşi act

normativ
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Defrişare —] ex. uscaí ]OO%

Director Executiv,
Simo

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞLkfCĄĄ

O.ocr zo

Red. V.P.. /5 ex. — 18.10.2019 prezentul aviz a !ost pcsiat pe siIe-uI PMB
hflp Iĺvmw pmb roíinstitutiUpńmphaidirectiiţdirectia mediulavize arboii in consultar&avize arbod in nsuItareDhD, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2&0C!2019

2OCT CĂTRE,
D-na
Sťr.

Reĺeritor ia adresa dvs., inregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureti- P.M, B cu
nr.1781009/09.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11452110.10.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.14 din str. Slăvesti nr.14, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 17.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentw care, în

P conformitate cu Legea nr 2412007. privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Curte imobiI cu nr. 14:

-1 ex. Juglans regia (nuc) ®=3Ocm hlOm, afectează acoperiuI imobilului -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrăhle avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arbohlor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi aťectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fränte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorärii constwcţiilor din jur
şi a reţeielor aehene.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrăńior. siguranţa bunurilor şi a persoanelor Tn zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, in caz contrar aplicăndu-se
sancVuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 1 ex., arbore.

DIRECTQW
Simon flatOP

Red:VPfl0x121 i-pmzenlul avizataslpostalpesiłe-uI PMB. eZ OCI 205
NIoJNnv.oa rolnswulivawin &rediL'dIredja me<&svtxe aibod In cc suItăI&ayizi .‚bc,l Wi wnuÄaçe.ctw. oe daLa dc.,.

-

LeiiI

Nr. 1781009/114521

M Rt*m Fwałeła nr 47 M tzWal osaci 3 sad& S But RO,*



c
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,

B-dul nr. ap. Sector 1, Bucureşti
e-mail

ADMINISTRA ŢL4 DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Polĺgrafiei nr. 4, Secíor], Bucuresti

r
( B-dul Primăverii nr. 32, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 174256/13.06.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 5735/14.06.2019, pńn care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii
situaţi în curtea imobilului nr. 32 din B-dul Primăverü, la veriftcarea efectuată pe teren, în data de
19.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilęr, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.U.M.B nr.1 14/201 I privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bueureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde curte imobil nr. 32, B-dul Primă verü

-2ex. Acer sp. (arţar)O50-8Ocm, hl2m-viabile, fără urme vizibile de declin biologic sau
elemente generatoare de peńcole ( scorburi, atac de boli sau dăunătoń, lipsă cilindru central)
reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate şi &ânte prezente în coronamentele arborilor în vederea eliminării riscului de
desprindere, &ângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteorologice nefavorabile.
Defrişare cu extragerca rădăcinilor i obligativitatea mcnţinerii alveolei:
Aliniament stradal B-dul Primăverii nr. 32:

- l ex. Tilia sp (tei) O 60m, h 12m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/ administratorului legal al terenului

pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces şi reţelele aeriene, astfel

-toaletarea se va executa cu personal specializatlautodzat, prin grija şi cu acordul tuturor
proprietarilor imobilului nr. 32 din B-dul Primăverii, conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. rw. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pdmăvara-toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

IĎiH
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-defrişarea se va efectua. pentru evitarea producerii de evenimente eu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr si se va executa de către
administratorul legal al terenului pe eare se află arborele, respectiv Administraţia Domeniului
Public Sector 1.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui uscat avizat pentru
deltişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Administraţia Domeniului Public Sector l are
obligaţia plantăńi a l ex. arbore tánăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm.
măsurată la I m de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de
specie (raporĺ de 1:1) în perioada optimă (toamna anului 2019-primăvara anului 2020). în alveola
rămasă liberă după extragerea rădăcinilor la adresa sus menţionată.

La tinalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C,G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantăń]or în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erriiteńi şi este valabil pentru
lucrăńle de defrişare însoţit de avizul Ministerului Culturii. întrucât locaţia figureaă pe lista
Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Toaĺe(are —2 cx. urbori
Defrişare — J ex. arbore uscaí ]OO%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. 061 2D19
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrajiei nr. 4, Sec(or 1, Bucureşti

Nr. 747933/6O19i

Spre ştiin(ă:
Doamna
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr.9369/18.06.2019, înregisłrată Ia P.M.B cu nr.1747933/20106.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6019/21.06.2019, prin care ne transmiteţi cererea doamnei cu privire
Ia emiterea avizului de specialitate pentru 2 arbori situaţi în Parcul Nicolae iorga, arboń care afectează
imobilul nr, 4 din str. lntr. Nicolae Iorga, după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.10.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Parc Nicolae Iorga, lângă imobilul nr, 4 din slr. Jntr Nicolae lorga

-lex. Acer sp. (arţar)O4Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi degajare acoperiş imobii.

-iex. Ailanthus altissima(fals oţetar)O3Ocm hl2m, lipit de gardul imobilului- reducerea cu 112 din
volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului pe care se află arborii,
respectiv ADPSI, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie
a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate şi frânłe, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa iemnoasă
pentru a nu bioca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare —2 ex. arbort
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. OCT. 2019

CĂTRE,
ADMINISTK4 ŢL4 DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-cJul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari bloc G3
Str. Pajurei nr. 22, Sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs.. nr. 12334/22.07.2019. mnregistrată Ia P.M.B cu nr.
1758377/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7429/26.07.2019, prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de Proprietari din str. Pajurei nr. 22, sector 1, care solicită emiterea avizului de
specialitate de inten'enţie asupra arbońlor siwaţi în spaţiul verde aferent blocului G 3 din str.
Pajurei nr. 22, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcări]e şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriuL Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral dreapta bloc G3, sc. A, sžr. Pajurei nr. 22

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 10m, 100% uscat
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58;

021/319.32.53, evacuându-se masa Iemnoasă rezultată în urma deüiării, pentru a nu bloca căile de
acces i se vor Iua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
cornpensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr tu

balot de pământ, circumfcdnţa trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare
circumfcrinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului G3 de la adresa sus
menţionată, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
p]antări]or în compensare. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

In ceea ce priveşte aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/ echilibrare,
asupra coronamentelor arbodlor din spaţiul vcrde aferent blocului G3 din str. Pajurei nr. 22, vă
comunicăm următoarele;

Nr. 1758377/ 7429/
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1) calitatea dvs. de administrator al spaţiilor verzi potrivit actelor normative emise de

Consiliul General al Municipiului Bucureti şi Consiliul Local al Sectorului 1-6 şi obligaţiile ce vă

revin privind: protecţia şi conservarea spaţiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea

cornpoziţiei i a calităţii spaţiilor verzi; elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind

aducerca i menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor, potrivit prevederilor

arL7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravilanu!

localităţilor.
2) cuprinsul adresei nr. 11279/04.102019 emisă de Primăria Municipiu]ui Bueureşti -

Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor verzi publice situate pe raza

Municipiului Bucureti Ie este acordat dreptul de a efectua lucrări de întreţinere, formare şi
regenerare a arborilor i arbuştilor aflaţi pe spaţüle verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea

prealabilă de emitere a avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei

Municipiului Bucuresti, în perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu rcspectarea tuturor
condiţiilor stabilitc în adrcsa nr. 11279/04.10.2019 i în Anexele nr. 1 i nr. 2 alc acesteia.

Astfel. administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, pńvind respectarea avizului.
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6.
pct, 8 din Aiwxa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Dornnul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îL af1eze, in
copie, la avizieml blocului 03 sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DeJHare — ]ex. uscat ]OO%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. QCŢ2fljp

CĂTRE,

S.C. QRION PROPRIETĂŢI IMOBILIARE S.R.L

os. Nordului nr. 7-9, Restaurant The Embassy Park, parter, camera 22, sector 1,

Bucuresti

( Şos. Nordului nr. 7-9, sector 1)

e
Referitor la adresa dvs., înregistratä ţa P.M.B cu nr.1769176/03.09.2019 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr.9960/04.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de defdare
pentru un arbore uscat situat pc terenul aferent spaţiului comercial şi terasei- Restaurant Gura
Portiţei din Şos. Nordului nr. 7-9, sector 1, locaţie pentru care a fost emis Certiticatul de Urbanism
nr. I 149/1748844 dino2.08.2019, în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii privind modemizare, recompartimentări construcţie existentă cu regim de
inălţime S+P+1 E, modificări la faţade şi amenajare terasă cu pergole retractabile, vă comunicăm
urmätoarele

1) Având în vedere documentele depuse la dosar
- Cerere
-Certińcat de mntrgistrare Seria
-Certiňcat de Urbanism nr. 1149/1748844 din 02.08.2019
-Extras de Carte Funciară pentru Informare

Q -Contract de Locaţiune din:
-Contract de vân2are-Cumpărare cu Încheiere de Autentifkare 9
-Contract de închińere cu ALPAB
Contract de Coneesiune cu incheiere de Autentificare'

2) în urma veriRcării efectuate în teren data de 19.09.20 19
4) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişarc şi extragerea rădăcinilor:
os. Nordului nr. 7-9. Restaurant Gura Portiţei

-1 ex. Populus sp. (plop) O 8Ocm, h9 m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetamlui/administratorului Iegal al terenului

pe care se află arborele, cu personal specializaQautorizat, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constmcţii]or din
jur şi a reţelelor aeńene.

Nr.1769176/ 9960/
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Precizăm că propńetarul/administratorul legal aI imobilului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehirnlogiei de execuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz
contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantärii a lex. Thuja sp.(tuia) în
pastila rămasă liberă în urma defrişării i a lcx. arbore tânăr cu balot de pämânt cu
circumferinţa trunehiului de 20-28cm. măsurată Ia înălţimea de 1 m de la bază şi inălţimea
exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie, în imediata vecinătate a zonei de
unde s-a defrişat, în perioada optirnă de plantare, primăvara anului 2020. pe terenul din Şos.
Nordului nr. 7-9, Restaurant Gura Portiţei, respectänd prevederile din Angajamentul de Plantare nr.
1769176/ 9960/AJ22.10.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiierii i este valabil insoţit de
avizul emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţiona]e, conform Legii nr.422/2001. privind
protejarca Monumentelor Istońce. cu completările i modificările ulterioare. pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

DcJiîşare 1- ex. arbore uscat ]OO%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. 061 ?Üw

CĂTRE,
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCL4U ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

B-dul Mareşal Averescu nr. 17, sector 1, Bucureşti
e-mail:

ADMINISTRA ŢL4 DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrajiei nr. 4, Secžor 1, Bucurcsti

Spre $iiuţă:
CS.S SF. IOSIF
Str. Buziaş nr. 23, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,
înregistrată ia P.M.B cu nr.1772040/12.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10444/13.09.2019,
prin care soĺicită emiterea avizului de specialilaie pentru 2 arbori situaţi în curtea Centrului Sf.
Iosif din str. Buziaş nr. 23 şi 2 arbori situaţi pe domeniul public în faţa Centrului Sf. Iosif. după
verificarea efectuată pe teren, în data de 14.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru case, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti,
avizăm:

(3 Toaletare:
Curtea Centrului Sf iosif str. Buziaş nr. 23

-2ex. Salix sp. (salcie)020-35cm h=8m- reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuri]or uscate, în vederea evilării producerii de
pagube materiale sau accidente prin i}ângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile
şi degajare acoperiş imobil.
Aliniarnentul străzii Buziaş, fn drepiul Cenirului Sf iosif str. Buziaş nr. 23

-2ex. Salix sp. (salcie)O=20-25 cm h=Sm- reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării produceńi de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborii, respectiv DGASPC S i pentru arborii situaţi în incinta Centrului 8Ł Iosif şi ADPS 1 pentru
arborii situaţi pe domeniul public, în faţa Centmlui 5Ł Iosif, cu personal specializatlautońzat,
conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

IěaiiI
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării

ramudlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuâiidu-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteńorării conslrucţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iega[ aI terermlui este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneĺor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a Iăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6.

pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de va]abilitate 2 asi de la data emiteńi.

Toa/etare —4 ex. arborž.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,

Serviciul Planificare Proiecte Avizare
Şos. Bucureşti- Pioieşti nr.BB, Sector 1, Bucuresti

Nr. 1772703/ 10480/ 29.JFĽI 2019

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Referitor la adresa dvs. nr. 12254/11.09.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1772703/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10480/16.09.2019, pńn care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru 58 ex. arboń aflaţi în declin biologic şi uscaţi situaţi în
Parcul Cişmigiu şi inventadaţi pe teren de către inspectorü din cadrul instituţiei dvs., menţionaţi în
tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitării, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul localităţilor, cu modifieăňle şi completările uĺterioare
i din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi pe teritońul
Municipiului Bucureşti, avizăm exccutarea Iucrării de defrişarc şi scoaterea radăcinilor a
35exemplare arbori (situaţi la poziţüle nr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 36, 38, 40, 41, 42, 44,45,48,49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58) din totalul de 58 ex. arbori
carc fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietanűui legal al terenului
pe care se află arborii conform prevederilor la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- defriarea şi scoaterea rădăeinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, administratorul legal are obligaţia plantării a
126ex. arbori tincri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm arbori tineri cu
balot de pământ şi înălţime corespunzătoare diametrului în hmcţie de specie (raport de 1 :1 pentru
arborii uscaţi şi de 6 /1 pentru arborü în decin biologic), în Parcul Cişmigiu, în perioada optimă de
plaxtare din primăvara anului 2020, toamna anului 2020, după obţinerea proiectului de amenajare a
plantărilor în compensare, avizat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, ţinând cont de fapnil
că Parcul Cişmigiu se află înscris în lista monumentelor istorice la poziţia 962.

La frnalizarea lucrărilor de plantare conf art. 9 alin. 5 Mexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf art. 4, lit, e din acelaşi act
normativ.
Menţionăm că vă revin următoarelc obligaţii:
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- informarea cetăţenilor cu pńvire la arborü avizaţi pentru de&işare, prin publicarea acestor
informaţii fie pe pagina oflcială de intemet a administratonilui legal aI spaţülor verzi, fie pe pagina
oficială de intemet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice i de decizia fiecărei
instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp utiL despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea
datei çalendaristice 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 oflcială de intemet a
primăriei de sector, în funcţie de posibi]ităţi]e informatíce i de deeizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor rnenţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconťormitate dintre
datele transmise i realitatea din teren, va fi considerată intciwenţie asupra arborilor fără aviz de
spevialitate, iar administratorul Iegal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi
sancţionat potrivit prevederilor art 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, precum şi art 3. din H.C.G.M.B
nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureti, acolo unde se impune.

Menţionăm că pentru arbońi solicitaţi pentru care nu s-a avizat defrişarea, în calitate de
administrator legal al terenului, în perioada 04 octombrie 2019 — 30 aprilie 2020. potrivit
prevederilor din Anexa 1 i 2 din adresa Direcţiei de Mediu nr.11279/04.10.2019, aveţi dreptul de
a efectua lucrări de întreţinere, formare i regenerare a arborilor şi arbuti]or aflaţi pe spaţiile verzi
administrate. fără a fi necesară solicitarea prealabilă adresată Direcţiei de Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureti de emitere a avizului de specialitate.

Prezentul aviz de specialitate ( pentru lucrările de toaletare ş defriare a arborilor) este valabil
numai însoţit de avizul emis de Ministerul Cultudi, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele
protejate şi are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

DeJHare — 36 ex din care 18 ex. aJlae în declin biologic şi ]8 ex. uscaĺe iOO%

DIRECTOREXKCUTIV,

Sirnoiw-MyWí7'iPA

Exp.
Into

Exp. IJ[stina ENACHE

25. Ocr 201r

Red p ţ//4 ex. — 25.10.2019 prezentul aviz a ťost posłař pe sde-uI PMB
http ţţ'n'nv pmb.roľinstitutiiiprimarialdirectiildirectia mediu/avize arbcn in consultare/avize aroh in consultare.php, pe dala d
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1773267,1784283/ 10615, 11847/ 29. OCT. 20W

CĂTRE,
Doamna -

Str., nr. sector 1, Bucureşti
e-maU;

-

Referitor la adresa dvs., inregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1773267/17.09.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr.10615/18.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
toaletarea unui copac situat în curtea imobilului nr. 5$ din str Petru Maior nr. 58, sector I i la completarea
dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1784283/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.l 1847/21.10.2019, după verificarea efectuată pe teren, in data de 17.10.019, s-a inventariat urmätorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi comp]etările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Cur:c inzobil ;w. 58, sžr. Peíru Maior

-lex. Salix sp. (salcie) O6Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea
Iucrărilor de eclulibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau
accidente prin frángerea şi prăbuşirea de ramuri, Ia condiţii meteo nefavorabile şi degajare acoperiş imobil.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratomlui legal al terenului pe care
se află arborele, cu personal specializat/autorizat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din U.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afeclat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloea căile de acces, luându-se mäsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilita(e 2 ani de la data emiterii.
Toaleĺare —I et arbore.

Întocmit,
- Expert VasiIica PLEŞUý

Red: VP/4ex/18.1O.2O1Q%9, f
prezentul aviz a fost PMB
http:!jw.pmb.ro/instituIii/primariaidirectii/directia mediuiavize arbori in consuflare/avize arbori in consultaępp, pe data de2

_____

O(720,o
I iI

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maríana POPA

Bt Regina Elisabela nr. 47, cod poşţaI 050013. sedor 5. Bucuresb. R&nânia
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

02. MAI. 2oi

CĂ TRE,
Doamna

nr. sector 1

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1715919/06.03.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu ns. l 755/07.03.2019, prin care solicitaţi o nouă aprobare deoarece nu aţi reuşit să executaţi
lucrarea de toaletare în timpul valabilităţii avizului nr.2376/141 1371/2405/2016, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 16.04.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletarc
Curte imobil nr. 106, Calea Floreasca, lângă gard spre trotuar

- 1 ex. Tilia sp. ( tei) 080 cm, h16 m - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari
dimensiuni, în vederea eliminăńi riscului de desprindere, &ângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramuńlor uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (pńmavara-toamna) pentru a nu R afectat echilibrul biologic
al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lenmoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării
constmcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

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

Director Executiv,—.....

ef Serviciu Avize şi Acordun,
Exp. DanieIaVONESCU

Intocmit
Expert VasiIica PLEŞU ‚ť..

Red. VPŢŐ ex. — 22.042019 p,ozenlul avĺz a ĺost postat pe sile-uI FMS

pe data de 24 .„“r,9 Oşç

Nr. 1753117159191

I i
I -é. I 1+1
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PRJMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
)‘

DIRECŢIA DE MEDIU

2Ojg

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă.
Domnul
Str. ‘ir. Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1717689/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1910/13.03.2019, prin care ne
solicită emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în
aliniamentul stradal din dreptul imobilului 20, str. Garofiţei sector 1, după verifĺcarea
efectuată pe teren, în data de 16.04.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea păstrării alveolei:
Aliniamentui străzii Garoflţei, în dreptul imobilului nr.20, acces dreapta imobil

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) O SOcm, h 14 m, prezintă scorbură Ia colet, atac de boli
i dăunători pe arpante, rădăcinile sunt Ia suprafaţă, existând pericolul prăbuirii Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia p(antării a 6 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de
specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020)
astfel 1 ex. in alveola rămasă liberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus
menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.S, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica ş adresele

Nr 1910117176891

I i



unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din
aceIaşi act normativ.

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

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU$LĄ

Director Executiv
Simona-Mariana POPA

2 ÁPR. 2giîĺi

Red: VP /5 ex — 19042019 prezentul aviż a fost poslat pe site-uI PMB
hhnJwDmbro/institutIiJDrimaňa'directi!direcha mediwavize arbpri In con&ultarelavize artci in caIsulţare DhD, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
4 DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. l98Obis/1718517/
) 2. MAI. 7019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Domnu

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1718517/14.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1980/15.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl amplasaţi în curtea imobilului nr, 37 din str.
Londra i arborii situaţi în aliniamentul străzii Londra, în dreptul imobilului nr. 37, sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 16.04.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare ş H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Londra, în dreptui imobflului nr. 37:

- 1 ex. Tilia sp (tei) O 4Ocm, h 12m -reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea eliminării riscului
de desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile.
Aliniamentul străzii Londra, în dreptul imobflului nr. 37:

- 1 ex. Tilia sp (tei) O BOcm, h 14m -reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile.
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei
Aliniamentul străzii Londra, în dreptul imobflului nr.39, ( str. Londra xstr. Varovia):

- 1 ex. Tilia sp.(tei) O 7Ocm, h16 m — în declin biologic, prezintă scorbură profundă Ia
colet i pe trunchi, atac de boil i dăunători, cilindru central afectat, o arpantă este uscată
100% iar a doua arpantă este uscată în proporţie de 30%, existând riscul prăbuirii Ia
condiţii meteorologice nefavorabile si producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces ş reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

I i



echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţülor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui În declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
lex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la
1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 1 ;1) În perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020)
plantate astfel : 1 ex. in alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus
menţionată.

La Ťinaľzarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.GM.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele Sex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiHtate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturü, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Toaletare —2 ex.
Defrişare — lex. in declin bio!ogic uscat în proporţie de 70%

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. DţaVOINESCU

24. APR
Întocmit

Expert Vasilica PLEŞUţi.
Red: V.P.. /5 ex. — 23. 04EOl9prezentui aviz a fospcsfatpe site-u( PMB

pe dala de

Director Executiv,

*
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
txrOj t C0nJ tÎ*

DIRECŢIA DE MEDIU

82. MAL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr, 4 Sector 1, Bucure$

Spre $iintă.
Doamna
Str. Sector Bucuresti

Referitor Ia adresa doamnei nregistrată Ia P.M.B cu nr.
1719097/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr2028/16.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în
aliniamentul stradal din dreptul imobilului 48, str. Ivan Petrovici Pavlov, sector 1, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 16.04.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările
i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea păstrării alveolei:
Aliniamentul străzii Ivan Petrovici Pavlov, în dreptul imobilului nr.48

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, Ii 10 m, prezintă scorbură Ia colet i atac de boli i
dăunători, rădăcinile sunt la suprafaţă, existănd pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările de defńare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020)
astfel : 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor la adresa sus
menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica i adresele
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unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din
aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU $

Red: VP, /5 ex. — 19.04.2019 prezentul aviz a ľostpostat pe site-uI PMB
htlp:Iiąw.pmb.r9nţitutiiIyrimadaIdtręçtiidirectip męiuIpvizę prtoq in consulţpre/pvize ?rtçri in cQnsultpre.php, pe dala de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

D i MA[ 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duĺ Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă
-Doamna
-Asociaţia đe Proprietari bloc 17A
Str. Stefan Stoika nr. 20, sector 1, Bucuresti

o
Referitor Ia adresa dvs., nr.3866/13.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1719071/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2023/18.03.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aI blocului 1 7A din str. tefan Stoika nr.
201 sc.A, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 16.04.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăciniior:
Spaţiu verde aferent blocului 1 7A, sc. A, str Stefan Stoika nr 20, stânga acces bloc

-1 ex. Prunus cerasifera Nigra (corcodu rou) bitulpinal 25 cm, h 8 m- un trunchi s
a frânt iar celălalt prezintă mici scorburi i fisuri pe trunchi, ciuperci saprofite, existând
pericolul prăbuirii i producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea ş
scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru pantarea de material dendrologic tănăr.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază
şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1)
în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) plantate asťel : 1 ex. în
spaţiul verde aI blocului după extragerea rădăcinilor arborelui, respectiv 5 ex, în zone
deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ar[.4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare- lex. în decfln bioiogic

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

/
ef Serviciu Avize i Acorduri,

Danieia VOINESCU

Întocmit
Expert Vasiiica PLEŞU

Red PV. /5 ex. — 19.04.2019 prezentul avíz a fost poslat pe site-uI PMB
http://www.pmb,ro/instilutiűnrimańWdirectii/direclia mediwavize arbori in consultare/avi7x wbori in consultare.php, pe data de

—
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ç:flWpP?Q)2'É.Y
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr 4 Sector 1, Bucure$i

Referitor Ia adresa dvs., nr4007/13.03.2019, înregistrată Ia RM.B cu

nr.1719066/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2035, prin care solicitaţi emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde din

parcarea de reedinţă a blocului P2, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data

de 16.042019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 in conĺormitate

cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modiricările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde, în spatele blocului 44A2 din B-dul Ion Mihalache nr 92, Iângă iocul de

parcare
-1 ex. Tilia sp.(tei) e25cm, hlO m- în declin biologic, înclinat spre Iocul de parcare nr.

7, dezrădăcinat în partea opusă inclinării, prezintă scorburi la colet, atac de boli i

dăunători, existând pericolul prăbuirii i producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53,conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astíel defriarea i

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite si crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defriare, conform HC.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri

cu balot de pământ, cu circumferiiMa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază

şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1)

în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) plantate astfel 1 ex. in

spaţiul verde unde a avut Ioc defriarea după extragerea rădăcinilor arboreIui, respectiv 5

ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

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

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

ań.4 din aceIaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

I I
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare- lex. în decfln biologic

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ÓţU

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLESU

o

24.ÂpR 2'r

Red P.V. /5 ex. — 19.04,2019 prezenwl aviz a fosL poslat pe sile-uI PMB
hţip:ĺ/nvwpm5r&jnstittiţjj/nrjmada/djrectjj/rJjrcctja rnediulavi,e arhori in consuharejavize arboń n çonsullare.phn, pe daIa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ŢOfllPfliQ2Qi%2U
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2037117191281 B 2. MAI. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna

Referitor Ia adresa dvs., nr. 3891/13.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1719128/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2037/18.03.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei de emitere a avizului de specialitate pentru arborele
amplasat în aliniamentul străzii Limanului nr. 74, sector 1,,, arbore ale cărui rădăcini au fost
tăiate pentru a trage cabluri de curent", vă comunicăm următoarele;

-Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 2019, vizibil, nu s- a putut constata dacă
rădăcinile arborelui au fost tăiate, Ia suprafaţă nu erau semne de secţionare a rădăcinilor
arborele nu prezenta înclinare, însă prezenta mici scorburi pe trunchi, o scorbură Ia o
sarpantă, atac de boli i dăunători, fără a se putea observa cât din cilindrul central este
afectat;

-pentru preîntâmpinarea unor pericole, după veriFicarea efectuată pe teren, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B nr.114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

( Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament strndaĄ str. Limanului nr. 74:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O lOOcm, h 12m în declin biologic, prezintă scorburi mici pe
trunchi, scorbură Ia arpantă, atac de boli i dăunători, fără a se putea vizualiza cât din
cilindrul central este afectat.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Fentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare 2019-
primăvara anului 2020) asťel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea
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2 ani de Ia data emiterii.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

24. ÁPR 2Cî'

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert VasWica PLESU

Red VP.. /5 ex. — 22042019 prezentut aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5ex, în zone deflcitare în vegetaţie de
pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ar[.4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

I I ‚4-. iI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl OĘflaI1a2O)%2u
DIRECŢJA DE MEDIU

31M4; 2019

CĂTRE,
Domnul

Referitor Ia e-mail-uI dvs., înregistrat Ia P.M.B cu nr.1719619/18.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2082/19.03.2019, prin care solicitaţi „ prelungirea autorizaţiei de
toaletare cu nr. 112/1387838/280/2016" deoarece nu aţi reuit să executaţi Iucrarea de
toaletare in timpul valabilităţfl avizului, pentru preîntâmpinarea unor pericole, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 16.04.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil nr. 21A, str. Roma, spate clădire, încflnat spre imobilul vecin

- 1 ex. Platanus sp. (platan) 0120 cm, h18 m, este înclinat spre imobilul vecin,
trunchiul este acoperit de Iiane invadatoare, în pericol de prăbuire peste imobilul vecin -

reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau
chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate i curăţarea arborelui de Iianele invadatoare.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Nr. 2082/1719619!

I i il



Menţionăm că, după curăţarea arborelui de Iianele invadatoare, va trebui să reveniţi
cu o solicitare de defrisare a arborelui dacă arborele prezintă semne vizibile de declin
biologic (scorburi, atac de boli i dăunători) care nu au putut fi observata Ia data verificărilor
datorită Iianelor care acopereau arborele.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările i modificăriie ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Toaletare — 1 ex. arbore

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avizc i Acorduri,
Exp. Daniela VO[NESCU
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Exper[ Vasilica PLEŞU tr
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Referitor Ia adresa dvs. nr.5713/09.04.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1727017/10.04.2019 i ia Direcţia de Mediu cu nr.2948/11.04.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor în declin biologic sau
uscaţi in proporţie de 100/%, arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadwl
knstituţiei dvs. şk speckflcaţi în tabeiul nr.2 cu fotograflűe aferente, vă comunicăm
urmatQarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intraviianul iocalităţilor cu modificăriie i completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare şi scoaterea radăcinilor
a celor 8 exemplare arbori care fac obiectul prezentei cereri.

-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti prin grija administratorului
iegal aI terenuiui pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea de evenimente cu urmări
nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantării de materiai dendrologic tânăr.

-pentru repararea prejudiciului adus mediului i refacerea fondului vegetal prin
defrişarea celor 8 arbori, potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal aI terenului
are obligaţia plantării a 23ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu arbori cu circumferinţa
trunchiului de 20-28 cm, măsurată ia 1 m de ia bază şi înăiţimea exemplarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru arborii în deciin
biologic i raport de 1 :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă (toamna anului 2019-
primăvara anuiui 2020) plantate asťei : 8 ex. în zonele unde au avut Ioc defri$rile după
extragerea rădăciniior (aliniament -str.Lita xsinca, aliniament — str. Gioriei x Sinca, Parc
AutomaUca, spaţiu verde -B-dul Banu Manta nr. 21, spate bloc 35, sc. C, aliniament-str.
Luptătorilor nr. 10, Parc Peria -os. Stefan ceI Mare nr. 1-3, aliniament B-dul Primăverii nr.
50) şÍ 15 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectoruiui 1.

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

- în situaţia în care se defrişează arbori din alveoleie aiiniamentelor stradale,
plantarea se va face respectând prevederiie H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind
amenajarea şi întreţinerea aiveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiui Bucureşti, cu obligaťivitatea păstrării alveolei.

9ŞflJjj
‘12j 1-

Nr. 2948/1727017/

CĂTRE,
ÁDMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duł Po/igrajîei nr 4, sector 1, Bucureşti

Ďr—. ±.



- precizăm că, pentru arborU sus menţionaţi amplasaţi în zone protejate este necesar
să solicitaţi avizul/punctul de vedere aI Ministerului Culturfl i Identităţii Naţionale, înaintea
executărfl iucrării de defrişare.

- înainte de materializarea în teren a Iucrarilor avizate vă revin următoarele obligaţii
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector.

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oťicială de internet a primăriei de sector.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Defńşare — 8 ex, din care 3ex. în decíin bioĺogic i őex. uscate 100%

24. 7!r

Şef Serviciu Avizc i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Á

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red VP14 ox — 2204 2ol0pąozentuiaviz a fost postat pe site-uIPMB
pe daia de

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ompnia2Q19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

‘019 CATRE,
S.C Direct Client Services S.R.L.

prin administrator dI
Str. Pictor Verona nr.15, corp A1, Sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr.165/15.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1719718/18.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2083/19.03.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.15 din str Pictor Verona, sector 1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 23.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1
în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr. 15:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=6Ocm h14m, Iipit de gardul dinspre stradă - reducerea cu
1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor frănte şi uscate, În vederea evitărU
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile.

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-&WĂP POPA

/ĺ J Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
ĺ4° / - Expert Daniela Voinescu
(( jy

Red P VAÁP4ćäĐ
J Întocmit: Expefl PIeu VasiIicat

—prezentul av poş4aJ -uI PMB. 7 Ę
htIpJhv.pmb.mt&ńaIdWectiiÍdirecţia nediutave artori in conşultarelavize arbori in consultare.php, pe data de .4P1? Zojp

Nr.208311 719718!

Bd. Regna Ekabela r 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti. ROm&a

Tel: 021.305.55.00
htlpiknaw.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rŢpnPWĄ,ą
DIRECŢiA DE MEDIU

Nr. 11460, 750, 752/11684439, 1704702, 1704884/
IM/

CĂTRE
Doamna

Spre $iintă
Domnul

_______________

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1684439/27.11.2018 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr.11460/28.11.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate de defriare a
unui arbore situat în cur[ea imobiluiui nr.9 din B-dul Expoziţiei „ întrucât afectează reţeaua
branamentuIui de curent electric» i Ia adresele domnului înregistrate
Ia P.M.B cu nr.1704702/04.02.2019, 1704884/04.02.2019, i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
750/05.02.2019, 752/05.02.2019, precum si faptul că până Ia această dată nu au fost
transmise documenteie solicitate de Direcţia de Mediu prin adresa cu nr.
11460/1684439/19.12.2018, în vederea eliberării avizuiui de defrisare solicitat, pentru
preîntâmpinarea unor pericole, după efectuarea verificărilor în teren, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul iocalităţilor cu modificariie şi
completarile uiterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobii nr.9, B-dul Expoziţiei

- 1 ex. Picea abies (moiid) O 60m, h 16m- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare a arborelui şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile, degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarului Iegai aI terenuiui pe care se
află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti1 toaietarea se va executa în
perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echihibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte).

Precizăm că proprierarul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Ri1 Rnninn Fliçnłwtn nr 47 rnl niçtal 05(1013 çpdnrs Ai,n'rpsti Rnrinn 4t''% I I



prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VQINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

o

25. APR 7019

Red ľ.V. /5 ex. — 2404.2019 pre;enlul aviz a fostposlatpc silc-uI PMB
gpJÁn.prnb.ro/instiwtii'primanwdirectiýdirectia medi[L'avjze arhorí in consuttardavize arbori in çpnsultare.nhp, pe data de

Ia[ iI

o

í J

Bd. Recina Etisabeta nr 47. cod Doştat 050013. sector 5, Bucuresd, Româna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.6204, 11497, 3207/ 1640979, 1684796, 1729140/ 07. MAI

CĂTRE,
Directia Patrimonju

Servjcjul C'oncesionări

În atenţia doamnei .Ş'efServiciu-) -

Spre stiinţă

Domnul J
Str. —- .‚ .__t 1, Bucureşti

Doamna o

c
Referitor la adresa domnului H, înregistrată la P.M.B cu nr.

1640979/09.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6204/17.07.2018, prin care solicită emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 3 ex. aboń sifliaţi în curtea Policlinicii din str. Ion

Vodă Caragea nr. I, lângä gardul imobilului nr. 3 din str. Ion Vodă Caragea. la adresa ADPSI nr

18816/22.11.2018, inregistrată la P.M.B cu nri684796/28.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu

rw. 11497/29.11.2018 prin care ne transmite cererea domnului

de emitere a avizului de specia]itate pentru arborii situaţi în curtea Centrului de Diagnostic şi

Tratament Dorobanţi, la limita cu imobilul nr .11 din str. Emest Broteanu i adresa doamnei

Ińmescu Anca, înregistrată la P.M.B cu nr. 1729140/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.

3207/18.04.2019, de emitere a avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea Centrułui de

Diagnostic i Tratament Dorobanţi, la limita cu imobilul nr .13 din str. Emest Broşteanu, în urma

demersudlor efectuate Ia instituţiile abilitate şi după verificările efectuate pe teren, în conformitate

cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

localităţilor, cu modilicăńle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizäm:

Toaletare:
Curte imobil nr. 32A, Calea Dorobanţi, la Iimita de proprietate cu imobilul nr. 11 şi 13 din str. Emest

Broşteanu (lntrarea din str. Ioan Vodă Caragea)
- l exÄilanthus altissima (fals oţetar) O 6Ocm, h 14m -reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de despńndere, tigere şi

prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate şi curăţarea arborelui de lianele

invadatoare.
- 1 ex. Juglans sp.(nuc) O 3Ocm, h IOm -reducerea cu 1/2 a arpantei dinspre imobilul nr. 13

din str. Emest Broşteanu, şi cu 1/3 a volumului coronamcntului, în vederea eliminării ńseului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de

dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea Iucrăńlor de eehilibrare şi eliminarea ramurilor uscate.

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

RrI Rpś,jnn EIisbeta nr 47. cod nostal 050013. sedor5, uoireşti, Románia f f



Curte imobil nr. 32A, Calea Dorobanţi, la Iimita de proprietate cu imobilul nr. 1 1 i 13 din str Emest
Broteanu (Intrarea din str. Ioan Vodă Caragea)

- 1 ex. Polpus sp (plop) O 80m, h 12m, dezrădăcinat, acoperit de liane invadatoare, se sprijină
pe alt arbore din apropńere, în pedcol iminent de prăbuşire i producere de accidente sau pagube
mateńale.
Curte imobií nr. 32A, la limita de proprietate cu imobilul nr. 3 din str. Ioan Vodă Caragea,

- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţeiar) O 15-3Ocm, h I0-12m, ]ipiţi de gardul proprietăţii nr. 3
din str. Ioan Vodă Caragea

Lucrările avizate se vor execura prin grija proprietarului sau administratorului legal a[ terenului
pe care se află arborii, în regim de urgenţă, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
lucrăńlor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces ş reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurqti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (pńmăvara-toamna), pentru a nu fl afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi &ânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului);
-defrişarea arborilor se va efectua,în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Prccizăm că proprietarul sau administratorul Iegal al terenului este răspunzător de

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

Pentru repararea prejudiciului adus rnediului, în compensarea arborilor avizati pentru
de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Directia Patrimoniu ( conform răspunsului Direcţiei de
Patrimoniu-Serviciul Concesionăń r înregistrat la Direcţia de Mediu cu nr.
22/03.01.2019, privind faptul că imobilul din Calea Dorobanţi nr 32A, se află în proprietatea
Municipiului Bucuresti), are obligaţia plantăňi a 19 ex. arboň tineri cu halot de pământ cu
circumferinţa twnchiului de 20-28 cm, măsuratä la 1 m de la bază şi înălţimea exemplarului
corespunzătoare circumfednţei în funcţie de specie, în perioada optimă (toamna anului 2019-
primăvara anului 2020).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. locaţiHe unde s-au plantat
cele 19 ex. arbori, în vederea verificării in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare —2ex.
Defriş'are — 4 ex, din care Iex. ín declin biolagic avansat şipericol iminenf dc prăbzivire

ef Sewiciu Avize iAcorduri
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit: Exp. Vasilica PLEŞU

Aeđ VPJŐ ex07.O&2019
prezeniul aviz a fost postat pe sIe-uI PMB

pe data de

Iţa ii

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maflana POPA
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Nr.3486/1731852/JOQ5 pz,, -

CĂTRE -

ASOCIA ŢIA PEISA GIŞTILOR din ROMÂNIA -

asopromaniagmai1.com

Spre ştiinţă:
Universitate de Ştünţe Agronomice iMedicină Veterinară Bucureti
B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1

Referitor la adresa dvs., transmisă prin e-mail, înregistrată ta P.M.B cu nr.
1731852/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3486/25.04.2019, prin care
solicitaţi susţinerea din pwct de vedere al realizării formalităţilor legislative ce se
impun, în vederea destaşurării în cele mai bune condiţii a evenimentutui cu tema
“ORAŞELE ROMÂNEŞTI: de la spaţiul verde la infrastructură verde", eveniment
organizat în campusul USAMVB în perioada 13-16 mai 2019, vă comunicăm:

- ţinând cont de importanţa evenimentului, realizat de către reprezentanţii
Asociaţiei Peisagiştilor din România — AsoP, în parteneriat cu Intemaţional Federaţion
of Landscape Architects, European Region şi Universitatea de Ştiinţe Ágronomice şi
Medicinä Veteńnară Bucureşti;

- Iuând în considerare faptul că activitatea desfăşurată în cadrul proiectului,
include o lecţie demonstrativă, dedicată exctusiv studenţilor USMvWB, care implică şi
realizarea tăieńtor în coronamentele arboňlor din incinta campusului universitar din B
dul Mărăşti nr. 59, vă face cunoscut avizul favorabil privind aplicarea tucrărilor de
întreţinere, precum şi a lucrărilor de formare a coronamentelor, ce se vor aplica
arborilor cu circumfeńnţa tnmchiului măsurată la înălţimea de lm faţă de sot,
amplasaţi în curtea campusului după cum urmează:

Parcul dendrojloricol situat în faţa corpului de clădire în care 41 desfaşoară
activitatea Facultatea de Horticultură, împărţit în 3 zone (Zona A,B şi C)în
conformitate cu planul anexat prezentei adrese:
ZonaA:

1) Popului nigra ‘Italic& - 240 cm
2) Poputus nigm ‘Italica' - 296 cm
3) Populus nigra ‘Itatica' - 225 cm
4) Titia tomentosa - 260 cm
5) Titia tomentosa - 120 cm
6) Tilia tomentosa - 145 cm

I a
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7) Tilia tomentosa - 145 cm
8) Tilia tomentosa - [60 cm
9) Quercus rubra - 260 cm
10) TiIia tomentosa - 230 cm
I 1) Picea abies - 66 cm

Zona B:
12) Acer platanoides - 135 cm
13) Abies alba - 140 cm
14) Tilia tomentosa - 170 cm
15) Tilia tomentosa - 160 cm
16) Tilia tomentosa - 148 cm
17) Tilia tomentosa - 146 cm
18) Picea abies - 72 cm

Zona C:
19) Prunus cerasifera ‘Pisardii' - 67 cm
20) Betula pendula - 35 cm
21) Betula pendula 30 cm
22) Betula pendula 32 cm
Zona experimenwlň ce aparţine catedrei de pomicultură ‘Zona D) in

conformiźaie cu pianul anexal pre:emei adrese:
Zona D:

23) Castanea sativa - 200 cm
Aliniamentul stânga-dreapta ce mărgineşte aleea carosabilă ce face legătura cu

:ona de studiu domeniul viiicol, Jloricol, legurnicol, pe porfizznea situată pe lungimea
Facultăţii de Jmbuuătăţiri Fwzciare şi Jngineria Mediului, îrnpărfit în 2 zone (‘Zona E
i F,) în conformiale cu planul anexat prezentei adrese:

Zona E:
24) Quercus rubra -64 cm
25) Quercus rubra - 41 cm
26) Quercus rubra - 56 cm
27) Quercus rubra - 57 cm
28) Quercus rubra - 51 cm
29) Quercus rubra - 47 cm
30) Quercus rubra - 53 cm
31) Quercus rubra - 48 cm
32) Quercus rubra - 50 cm
33) Quercus rubra - 53 cm
34) Quercus mbra - 45 cm
35) Quercus rubra - 56 cm
36) Quercus rubra -44 cm

Zona F:
37) Quercus rubra - 39 cm
38) Quercus rubra - 75 cm
39) Quercus rubra - 63 cm

Bd.ReIUflfltA nr47đflaID5OOl3seÓa5&njaRanăna — I łżrN I I I



40) Quercus rubra -76 cm
41) Quercus rubra - 70 cm
42) Quercus rubra - 63 cm
43) Quercus rubra - 59 cm
44) Quercus rubra - 73 cm
45) Quercus rubra - 65 cm
46) Quercus rubra - 58 cm
47) Quercus rubra - 65 cm
48) Quercus rubra - 30 cm
49) Quercus rubra - 63 cm
50) Quercus rubra - 30 cm
Lucrădle de întreţinere şi formare se vor realiza de specialişti atestaţi

intemational în acest domeniu, în scopul refaceriilcreării formelor arhitecturale a
coronamentelor fiecărei specii în parte şi a instruiriiRnvăţării/realizării demonstraţiilor
practice pentru studenţii interesaţi, de aplicarea corectă a lucrărilor menţionate.

O Vă mulţumim penfl interesul pe care îl mariifestaţi, în egală măsură, faţă de
respectarea legislaţiei, precum şi pentru dezvoltarea/gestionarea şi conservarea corectă
a coronamentelor arbońlor omamentali şi vă asigurăm că aceasta reprezintă una dintre
priorităţile Municipalitäţii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ŞefServiciu A vize $ Acorduri
D Expert Daniela VOINESCU

O
Í tócmit

ExperĘĄţj,.Cristina ENA CHE

Red: EtZ. /4 a — OR 052019
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

i6 fl19

CĂTRE
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIQNALE

SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENŢA MILITAR CENTRAL
„DR. CAROL DAVILA"

(t n BUCUREŞTI)
Str. I ‚. •‚ sector 1, Bucuresti

(sau Calea Plevnei nr. 134, sector 6, Bucuresti)

r

Referitor Ia adresa dvs. nr. A-1700/05.03.2019, înregistrată Ia Ia P.M.B cu nr.
17154444/05.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1677/06.03.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de defrisare a „29 arbori situaţi in cadrul Spitalului Militar
unde se vor derula Iucrări de investiţii imobiliare i Iucrări de reparaţii curente Ia construcţii
i instalaţfl aferente acestora “, din Calea ŕlevnei nr. 134, după
verificarea efectuată. pe teren, în data de 08.04.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările
i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curtea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila"
•Pavilion H 3

- 2 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) 0 15- 4Ocm, h 6-lOm
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 060 cm, h 16m
- 1 ex. Morus sp. (dud) multitulpinal 010-40 cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 030 cm, h 12m, uscat 100%
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 030 cm, h 14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 060 cm, h 14m, prezintă rădăcini Ia suprafaţă
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţa) 080 cm, h 16m, în declin biologic, prezintă scorbură
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 060 cm, h 16m, situat Iângă canal, prezintă

rădăcini la suprafaţă
- 1 ex. Gleditsia sp. (glăiţa) bitulpinal 060-80 cm, h 12m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) 040 cm1 h 12m, în declin bioiogic, prezintă scorburi la colet

ş la inserţie
•Pavilion V (Iângă clădire, spaţiu recuperare)

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Iipit de 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) 015-
4Ocm, h 10-14m

- 3ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 020-40 cm, Ii 14m

Nr.i 577/171544441
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- 2ex. Morus sp. (dud) 015-60 cm, Ii 6m
- 5 ex. Pinus sp. (pin) 040-60 cm, h 14-16m, înciinaţi
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) 010 cm, h Bm
-2ex. Morus sp. (dud) 020-40 cm, h Bm, în declin biologic, prezintă scorburi
-lex. Abies alba(brad) 040 cm, h lOm, acoperit de iiane invadatoare, uscat 100%
- 1 ex. Pinus sp. (pin) 040 cm, h 12m, acoperit de Iiane invadatoare, înclinat spre

clădire
- lex. Paulownia sp. (copacui prinţesei) 0 3Ocm, h Bm ‚ situat Iîngă scară ‚ Ia

intrarea în clădirea Centrul de boli cardiovasculare
- lex. Aesculus hippocastanum(castan) 0 SOcm, h 16m ‚ întreg coronamentul

este situat peste clădirea PG1-Medicină experimentală.
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija

proprietarului/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces1 iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţeieior aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 164ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea
de 1 m de ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în perioada optímă, toamna anului 2019-primăvara anului 2020, în curtea
Spitalului Universitar de Urgenţă Miiitar Central „Dr. Carol DaviIa" din Calea Plevnei nr.
134, conform Angajamentului de plantare nr. 1677/N23.04.2019

La finaľzarea iucrărilor de piantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art4 din aceIaşi act normativ.

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

Defrişare — 29 ex, din care 2 ex. uscate 100/%

Di,
Simoi

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Danieia VOINESCU

O&MAUOIQ
Întocmit

Expert Vasilica PLEŞUA

Red: VP. /5 ex. — O6D5.2Ol9prezentu aviz a fost postatpe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ą2QN.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

ÎĘMAL 2019

CĂTRE
Domnul domnul

Str. r. et. ap Sector ‚ Bucureti

(B-dul Aviatorilor sector 1)

c

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr 1718344/13.03.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1958/14.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de
defriare pentru 1 arbore situat in curtea imobilului nr. 88, B-dul Aviatorilor, sector 1,
Bucuresti, după veriFicarea efectuată pe teren, în data de 08.04.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare si scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl nr.88, B-dul Aviatodlor

-1 ex. Abies alba (brad) S 4Ocm, h 12 m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

află arborele, conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcUilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel defriarea ş scoaterea
rădăcinilor arborelui se va executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite ş crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (rapoń de 1 :1)
în perioada optimă de plantare toamna anului 2019, pe terenul din B-dul Aviatorilor nr. 88
potrivit Angajamentului de Plantare nr. 1 958/N07.05.201 9.

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

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr.1958ĺ1 718344/
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările I modificările ulterioare, pentru arborU situaţi în
zonele protejate.

Defrişare- lex. uscat 100%

Director Executiv,
Simona tapa POPA

ef Serviciu Avize şi Acorduri,
Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU f?&t

MÄĺ 7019

Red P.V, J 4 ex. — 0805.2019 prezentui aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://wnv.pmb.rofinsIitutiVprimariaIdirectii/directia mediuJavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe d
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DIRECŢIA DE MEDIU

16, HAj, 2019

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucure$1

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 4075/15.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
O nr. 1720437/20.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2167/21.03.2019, prin care

solicitaţi emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
aliniamentul străzii Frasinului nr. 6, nr. 3 i nr. 2, sector 1, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 02.05.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare,
H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolelor:
Alîniament stradal str. Frasinului, în dreptul imobilului nr. 2:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 8Ocm, h 12m —în declin biologic, prezintă trunchi
fisurat, Iipsă scoarţă, înclinat către imobil, coronamentul afectează acoperiuI imobilului.
Aliniament stradal str. Frasinului în dreptul imobflului nr. 3

- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) ® 4Ocm, h 12m — uscat 100%.

O
Alinîament stradai str. Frasinului, în dreptul imobiIuIui nr. 6:

- 1 ex. Acer sp.(arţar) O 8Ocm, h 14m —în declin biologic, prezintă scorburi pe
trunchi, fără scoartă, rădăcini Ia suprafaţă.
Aliniament stradal str. Frasinului, Iângă imobflul nr. 2:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 4Ocm, h lOm —în declin biologic, prezintă scorburi pe
trunchi iar Ia inserţia arpanteIor prezintă scorbură ş atac de boli i dăunători.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor în declin biologic i uscaţi avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie (raport de 6 :1 pentru arborii în declin biologic ş 1 :1 pentru arborii uscaţi) în
perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel 4 ex. în alveolele

Nr. 2167117204371
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rămase Iibere după extragerea rădăcinilor Ia adresele sus menţionate, respectiv 15 ex.
în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcărH în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 15 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare — 3 ex. în declin bŕologic .şi 1 ex. uscat 100%.

Director Executiv,
Sim,na-Mariana POPA

gŢ
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ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Exper[ Vasilica PLEŞUÇlJL

Red: G. M. 14 ex. — 0805.2019 prezentul awz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
Doamna i

E-mau:

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
8-dul Poügratîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia adresa ADPS 1 nr. 4072/18.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721338/22.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 2237/25.03.2019, prin care ne transmite
solícitarea dvs., đe emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arborilor
situaţi în curtea imobilului nr 96 din str. Bârlogeni, Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 02.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:

La Iimita gardului imobilului nr, 96 cu trotuarul, dreapta acces imobil, str. Bârlogeni:
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 4Ocm, h 8m - reducerea cu 1/4 din înă(ţimea

coronamentului cu degajarea trotuarului
La Iimita gardului imobilului nr. 96, stânga acces imobil, str. Bârlogeni:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 8m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu degajarea trotuarului

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 2Ocm, h 6m, înclinat spre trotuar - reducerea cu 1/2
din inălţimea coronamentului
Latura imobÎIuIui nr.96, str Bârlogeni cu str. Moldovei:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 4Ocm, h lOm - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu degajarea trotuarului

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 2Ocm, h 6m - reducerea cu 1/4 din înălţimea
coron amentu I u i

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) bitulpinal e 2Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului i reducerea cu 1/2 a trunchiului înclinat spre trotuar

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 4Ocm, h 12m, înclinat spre trotuar - reducerea cu 1/2
din înălţimea coronamentului

- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e lOcm, h 4m - reducerea cu 1/2 a ramurilor
dinspre trotuar cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile.

Nr. 2237 /1721338/
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- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 60cm, h 16m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare aie arborelui.

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 30cm, h 8m - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului /administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureti
în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate i frânte), evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur.

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

Toaletare —11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Lj Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit: Expert Vasilica PLEŞU.Ą

Red. G.M. Sexi08.052019 - prezentul aviz a fosĺ postat pe site-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11 rÇ.PÇPgÇ%•ę.Y
DIRECŢIA DE MEDIU

7& MAL 2019
CĂTRE,

ÁDMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1
B-dul PoligraJiei nr. 4, sector I

Spre ştiinţă:
Domnului
E-mail.

-

Referitor la adresa donmului inregistrată la P.M.B cu nr. 1721555/25.03.2019
i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2297/26.03.2019, care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în dreptul imobilului nr, 8 din str. Plaviei, la verificarea efectuată
pe teren, în data de 02.05.2019, s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările i completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toalctare:

Áliniament stradul str. Plaviei, în dreptnl hnobUului nr. 8:
-1 ex. Robinia sp.(salcâm) O 8Ocm, h 16 m, prezintă rădăcini la suprafaţă, fără urme vizibile

de declin biologic( scorburi vizibile, atac de boli şi dăunători ) - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitădi producerii de pagube
materiale sau accidente prin fřângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile şi
degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toanma), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramuńlor uscate ş frânte), evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
ef Serviciu Avize i Acorduri,

Exp. Daniela VOINESCU

rtt % . -r
V r Intocmit

Expert Vasilica PLEŞU ýť.

Red. GM. Sex.108052019 . prezentul aviz a fcst postat pe site-ul PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 gQp2QJ%,.u
DIRECŢIA DE MEDIU

1 & MAI. 2019

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafîei nr.4, sector 1

Spre ştiinţă:
Domnui
E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs., nr. 3063/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721926/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2306/26.03.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului Ie emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat în parcul din faţa blocului 6 din Calea Griviţei nr. 224, sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 02.05.2019, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Loc de joacă copii, în faţa blocului 6, Calea Griviţei nr. 224, sc. C

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborilor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O SQcm, h 12m

1 ex. Ulmus sp. (ulm) O lDOcm, h 2Dm
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Loc de joacă copiL în faţa blocului 6, Calea Griviţei nr. 224, sc. C

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) bitulpinal, O 40m, h 18m, prezintă
scorburi Ia colet, atac de boli i dăunători, dezrădăcinat, existând pericolul prăbuirii Ia
condiţii meteorologice nefavorabile ş producerii de pagube materiale sau accidente, astfel
defriarea se va executa în regim de regim de urgenţă.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele
aeriene, astfeL
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

Ił I
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echiiibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se
poate executa în orice perioadă a anului)

-defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerĺi de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţUior necesare plantărU de materiai dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul iegal aI terenuiui este răspunzător de
supravegherea execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiuniior, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
bioiogic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantărfl a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm,
măsurată la 1 m de Ia bază şi înăiţimea exempiarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului 2019-primăvara anului
2020) plantate astfel 1 ex, în zona rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa
sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din
aceiaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —3 ex.
Defrişare — 1 ex. în declin bioiogic avansat

POPA

ef SeťWciu Avize i Acorduri
Exp. Đaniela VOINESCU

ą
!ntocmit: Exp. Vasilica PLEŞU t't

Red. VP;5erV52OlS
prezenlu avz a toşl poslal pe sile-ul PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
D1RECŢIA DE MEDIU

1& MÁL 2Ü19

Spre ştiint:
D-nei
E-mafl:

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI

B-dul Poligrafiei nr.4,
PUBLIC SECTOR 1
sector 1

Nr 2466117229921

o

o

;ector 1

Referitor ia adresa dvs. nr. 4566/25.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1722992/28.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2466/29.03.2019, prin care ne transmiteb
soiicitarea doamnei Ie emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra a 2 ex. pomi fructiferi situaţi în aliniamentul străzii Smochinului în dreptul imobilului
nr. 10, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 02.05.2019, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificăriie şi compietăriie ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveoieior stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament si
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrięare cu extragerea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Alîniament stradal str. Smochinului, în dreptul imobilului nr. 10:

- 1 ex. Prunus domestica (prun) O 2Ocm, h 4m — în declin biologic, înclinat,
dezrădăcinat în partea opusă inclinării, prezintă scorbuń Ia colet, atac de boli i dăunători.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboreiui în declin
bioIogic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia
piantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada
optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel lex. în alveoia rămasă
Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, in zone
deficitare în vegetaţie de pe raza sectoruiui 1.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea

IĎtI1IBd. Reina Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşb. Romănia



verificărü în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i
adresele unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că a data efectuării veriuicărior s-a constatat faptu că exemparu de
Malus domestica (măr) nu prezenta urme vizibile de declin biologíc ( scorburi, atac de
boli i dăunătorí ) i nu era uscat, fiind pornit în vegetaţie.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sim na-Mariana POPA

.Şef Sernciu Avize i Acordun
Exp. Daniela VOINESCU

lntocmŕt: Exp. VasiIica PLEŞU$LĘ,

Red: GM15 exjv8052019
prezentul aviz a fosĺ postat pe sile-ul PMB

pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

i & MÂL 2019

CĂTRE,
AMBASADA RUSIEI

Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleffnr. 6, sector 1, Bucureti

Nr.2799/1725731/

Spre ştiinţă
Domn ul

Referitor Ia adresa domnuiui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1725731/05.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr2799/08.04.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate(toaletare i defriare ) pentru arborii situaţi în incinta
Ambasadei Federaţiei Ruse din os. Pavel D. Kiseleff nr. 6, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren1 în data de 23.04.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor i H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curtea Ambasadei Rusiei

-lex. Populus sp.(plop) ® SOcm, h 18m, situat Ia Iimita cu gardul, uor mnclinat, fără
semne vizibile de declin biologic ( scorburi atac de boli i dăunători) -reducerea cu 1/2 din
volumul coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui, eliminare ramuri
uscate, specia populus având Iemnul de esenţă moale.

O - 1 ex. Quercus robur (stejar) e l2Ocm, h 20m, prezintă coronament de mari
dimensiuni care afectează acoperiuI clădirii -reducerea cu 1/3din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui, eliminare ramuri uscate i degajare
acoperi.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O GOcm, h 14m -reducerea cu 1/2 a arpanteIor care afectează
trotuarul i 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui
i eliminare ramuri uscate.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O GOcm, h 14m -reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Tilia sp. (tei) bitulpinal e 80-lOOcm, h 18m, situat Iângă çlădire -reducerea cu
1/2 a arpanteIor care afectează clădirea i 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Morus sp. (dud) 040 cm, hlO m, situat Iângă gard -reducerea cu 1/2 a
arpanteIor care afectează clădirea i 1/3 din volumul coronamentului cu aDlicarea
Iucrăriior de echilibrare a arborelui şk eüminare ramuri uscate.



-1 ex. Acer sp. (arţar)bitulpinal 030 cm, Ii 14m, situat Iângă clădire -reducerea cu
1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui ‚ eliminare
ramuri uscate i degajare acoperi clădire.

-1 ex. Morus sp. (dud) e 80cm, h 16, usor înclinat- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui, eliminare ramuri uscate i
degajare acoperi clădire

-1 ex. Morus sp. (dud) e 4Ocm, h 10, usor încľnat- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui, eliminare ramuri uscate i
degajare acoperi clădire

Curte imobil Ambasada Rusiei(str. Tuberozelor nr. 5)
-1 ex. Acer sp. (artar) 040 cm, h 12m -reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului

cu aplicarea Iucrărilor de echiflbrare a arborelui ‚ eliminare ramuri uscate ş degajare
acoperi clădire.

-1 ex. Acer sp. (arţar) 030 cm, h 12m -reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminare ramuri uscate.

-1 ex. Acer sp. (arţar) 040 cm, h 12m -reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui i eliminare ramuri uscate

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) S 20-3Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a arborelui ‚ eliminare ramuri uscate.

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

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

Totodată, vă facem cunoscut că Ia data verificărfl în teren, au fost identificaţi 3
arbori în declin biologic i 3 arbori uscaţi 100%, fiind necesară defrisarea acestora.

Astfel, conform prevederilor Iegale în vigoare, pentru emiterea avizului de specialitate
privind defrisarea exemplarelor este necesar să

- delegaţi o persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu
sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, în ziua
de Iucru cu publicul marţi între orele 9-13

- să prezinte o împuternicire din partea Ambasadei Rusiei ş o copie a actului de
identitate;

- un act care să dovedească deţinerea terenului din os. Kiseleff nr. 6 i str.
Tuberozelor nr. 5

- pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea celor 6ex. arbori din care 3ex. uscate 100%, ce urmează a se aviza pentru
defriare, aveţi obligaţia asigurării plantării a 21 ex. arbori cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru
arborii în declin biologic ş 1:1 pentru arborU uscaţi) în perioada optimă de plantare, pe
terenul aparţinând Ambasadei Rusiei. Această obligaţie se concretizează prin semnarea
unui Angajament de plantare Ia sediul Direcţiei de Mediu.

I i



Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/305.55.00,
int. 4162, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47,
mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5.

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

Toaletare — 13 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rçąç9)2ę.ą
DIRECŢIA DE MEDIU

1 6. MÁŁ 2019

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiintă.
Doamna

Referitor Ia adresa dvs., nr. 4747/03.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1726551/09.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2884/10.04.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei ‚ de emitere a avizuiui de
specialitate pentru un arbore situat în aiiniamentul strazfl Oastei, în dreptul imobilului nr.
1OA, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 02.05.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui iocalităţilor,
cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţflior de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Aliniament stradal str. Oastei nr 1OA:

Q
- 1 ex. Prunus cerasus (visin) O 2Ocm, h 4m -în declin biologic, prezintă trunchi

fisurat, atac de boii i dăunători, existând pericoiul prăbuirii Ia condiţii meteoroiogice
nefavorabile.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija
A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţűlor din jur i a reţelelor aeriene.

Fentru repararea prejudiciuiui adus mediului, în compensarea arboreiui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de ia bază şi înălţimea exemplaruiui corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă ( toamna anului
2019- primăvara anuiui 2020) astfel : 1 ex, in zona rămasă Iiberă după extragerea
rădăcinilor ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de
pe raza sectorului 1.

Nr.2884/1 726551/
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr

2 ani de la data emiterii.

Director Executiv,
POPA

ef Serviciu Avize i Acordurk,
Exp. Daniela VOINESCU

Ă

Red: VP. /5 ex. —dt .O52oleprezentul aviz a ĺostpostarpe site-uI PMB
pe data de

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadru P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantăriior în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 1O ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

Frezentul aviz are termen de valabilitate
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞUţ''
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

23. r;;1L 2W

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

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

Tn urma deplasării în teren efectuată de către inspectorul Direcţiei de
Mediu din data de 17.05.2015, s-a inventariat în plantaţia de aliniament a
Buievardului Kogăiniceanu la nr. 35, următorul material dendrologic, în declin
biologic avansat pentru care conform Legii nr.2412007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defriare cu păstrarea alveolei:
Plantaţia de aiiniament a bulevardului Kogălniceanu, în dreptul imobfluluî
cu nr. 35:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e so cm, h 50 m — cu scorbură profundă Ia bază
cu cilindru central Iipsa

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
ALPAB, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va
executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru

IaiI
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de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie),
unul în locul ceiui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui
i alte 5 exempiare în alvolele rămase Iibere din aliniamentele străzilor
administrate de ALPAB, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011
i respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 — primăvară 2020

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani.
Defrişare — 1 ex. În decĺin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari% POPÁ'.
‚I-) I

1%I %4'

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

/

Întocmît,

expert Florentina POPESCU /4 ex/17.052019

1 7. MI'ĄL 2ĹJ

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htip://.mb.roiinstitutii/primaria/directiiidirectia mediu/avize arbori in consultpre/avizę arbori in consultare.php), pe data...,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-du! PoIigrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

— Spre ştiintă.
Doamna

Referitor ia adresa dvs. nr.4061/19.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1721328/22.03.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr. 2238/25.032019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei emitere a avizului de defriare pentru un
arbore situat în spaţiul aferent blocului Rou din Calea Griviţei nr. 192, care prezintă un real
pericoi pentru trecători si bloc, după verificarea efectuată pe teren, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor i HC.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc Rou, Calea Griviţei nr. 192:

- 1 ex. Morus sp. (dud) e lOOcm, h 12m — situat Iângăfln gardul ce delimitează
spaţiul verde, prezintă risc de dezrădăcinare, scorbură, o sarpantă frântă, existând pericolui
prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrăriie de defriare avizate se vor executa în regim de urgenţă prin grija A.D.P.
sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i
a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboreiui în declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantărfl a Gex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înăiţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (primăvara - toamna
anului 2019) astfel : 1 ex. în spaţiul verde de Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex. în
zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica ş adresele

Nr. 2238117213281 2OMAŁ 2Üi
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unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4
din aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona-M riana PQPA

ĺĺ ‘\
(( 4Gý3 ef Serviciu Avize i Acorduri,

Exp. Daniela VOINESCU

‘4 rfl

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oanio2ol9eu

DIRECŢIA DE MEDIU

2 MAL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA UNITĂ ŢILOR DE ÎNVĂ ŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

I UNITĂ ŢILOR SANITARE PUBL(CE (AU(PUSP)
B-dui Poligrafîei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştünţă:
LiceuI Teoretic “ConstantÎn Brâncoveanu" str. Pajurei nr. 9, sector 1, Bucuresti

o
Referitor la adresa ADPS 1 nr. 4244/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1721936/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2301/26.03.2019, prin care ne transmiteţi

solicitarea Liceuiui Teoretic “Constantin Brâncoveanu", de emitere a avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta unităţii de învăţământ din str. Pajura nr.

9, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 02.05.2019, în conformitate cu

Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare şt H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:

Incintă unitate de învăţământ, spaţiu verde, Ia Iimita gardului cu trotuarul-Ia intrarea

în Iiceu:
- 1 ex. Populus sp.(plop) ćö l4Ocm, Ii lOm — uscat 100%

- 1 ex. Populus sp. (plop) O lOOcm, h lOm, Iângă gard,în declin biologic, cu scorbură

profundă la colet, uscat 80%
lncintă unitate de învăţământ, spaţiu verde —intrarea din dreapta Iiceului:

- 2 ex.Platanus sp (platan) e lOcm, h 6m - uscat 100%

- 1 ex. Sophora japonica (salcäm japonez) O 6Ocm, h 16m,în declin biologic, prezintă

atac de boli I dăunători, trunchi f:surat si scorburi

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e l6Ocm, h lSm, în declin biologic,

prezintă scorbură la bază ş atac de boli i dăunători

Incintă unitate de învăţământ-spaţiu verde, Iângă terenui de spofl:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e BOcm, h 20m, în declin biologic, prezintă scorbură profundă

de Ia colet pe trunchi i lipsă cilindru central

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 4Ocm, h 12m —în declin biologic, prezintă

scorbură profundă de Ia colet pe trunchi, lipsă cilindru central i atac de boli Í dăunători

- 1 ex. Aesculus hipocastanum (castan) ® 8Ocm, h lOm — uscat 100%

Incintă unitate de învăţământ-spaţiu verde, Iângă terenul de sport

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e 6Ocm, h 14m cu iederă, înclinat —în

declin biologic, prezintă scorbură profundă pe trunchi

- 1 ex. Populus sp. (plop) e 4Ocm, h 18m — în declin bioiogic, prezintă scorbură

profundă pe trunchi i atac de boli i dăunători

Nr. 230111721936/
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- 1 ex. Populus sp. (plop) BCcm, h 20m —în declin biologic, prezintă scorburi la
bază i pe trunchi i atac de boli i dăunători.

Lucrărfle avizate se vor executa prin grija proprietaruiui iegai ai terenului pe care se
afiă arborii (AUIPUSP) conform prevederilor ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea celor 12 ex. arbori în decfln biologic si uscaţi 100%, avizaţi pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia( AUIPUSP) piantării a 47 ex. arbori
tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm ęi înălţime
corespunzătoare în funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului
2019, primăvara anuiui 2020, în curtea Iiceului în spaţiile rămase Iibere în urma defri$rilor
ş în aite unităţi pe care Ie aveţi in administrare.

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

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior avizului şi a tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pcŁ8 din Anexa nr. 1 )a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Având în vedere faptui că Ia data efectuărfl verificărilor, în curtea LiceuI Teoretic
“Constantin Brâncoveanu" din str. Pajurei nr. 9, sector 1, s-a constatat că există arbori care
au prezente în coronament arpante /ramuri uscate, menţionăm că Iucrările de eliminare a
ramurilor uscate aflate în coronamente i Isau la baza acestora, se pot aplica în baza
celor prevăzute în ađresa Direcţiei de Mediu nr 3472ĺ24.04.2019, în intervalul 01.05-
30.09.2019, adresă transmisă ş instituţiei dvs.

Prezentui aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare —12 ex.din care 5 ex. uscate 80- 100%.

ef Serviciu Avize $ Acordurí
Exp. Daniela VOINESCU

ar

Întocmit: Exp. Vasilica PLEŞUŢĆt
Red: G.M/5 ex./lG05 2019
prezentul avíz a fost poslal pe sšle-uI PMB

pe data de

DJRECTOR EXECVTIV
Simona-Mariana POPA

Bd. RegŤna Bsabeta nr 47. şi O5t3. sedo 5, BunieşU, Romna



PR]MĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rąwa929J2u
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,

UNITATEA MILIIĂfli ouUUfltlI

Domnul
Str. sector 1

E-maY

(str. Piaţa Amzei ‚ sector 1)

Referitor Ia adresa UM prin domnul ĺnregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1713756/27.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.1533/28.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate „ pentru 1 arbore situat in curtea imobilului r din str
Piaţa Amzei, sector 1, arbore care se sprijină pe acoperisul clădirii de Ia poartă, înclinat,
care prezintă riscul de a cădea peste maini i persoane", după verificarea efectuată pe
teren ‚ în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobil str. Piaţa Amzei — Iateral stânga acces unitate:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 8Ocm şi h cca 14m — prezintă risc de dezrădăcinare
ş prăbusire peste cabina de pază de Ia intrarea în unitate, se sprijină pe acoperiuI clădirii.

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, prin grija proprietarului/administratorului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport
de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020) în curtea
imobilului din str. Alexandrina nr. 3-5, sector 1 i str. Jandarmeriei nr. 2, sector 1, unităţi
aflate în administrarea instituţiei dvs, pe raza Municipiului Bucureti, în perioada optimă

I1ei

Nr.1533/1713756 /ôţ 5ĐM

Bd. Rnoina Elisabeia nr. 47. cod oostal 050013. sector 5. Bucuresb. Româna



toamna anului 2019, primăvara anului 2020, conform Angajamentului đe plantare
nr. 153310.0.209.

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

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

Defrişare - lex. arbore în pericol de prăbuire

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-MariauaEOPA

3tBUQ

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocrnit
Expert Vasilica PLEŞUţ.

Red; VP. /5 ex. — 1305.2019 pmzentui awiz a !ostpcstat pe site-uI PMB
hup:/ĺwv.pmb rcĺinstitytiiIpdmari&direiiĺdiredia mediuiavize artoń in con$ultprelpvize arbori in nSuttpre0ho, pe data de

Rd Reaina Eisabeta nr. 47. cod DcstaI 050013. sodor 5. BucuresU. Roo,ănia I I



e
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 Ţqyiiq2Ou
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MAL 2ü19

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Dom nu I
Str. n nr. sector 1, Bucurestio

Referitor Ia adresa dvs. nr. 4042/19.032019, înregistrată Ia RM.B cu
nr.1721319/22.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2239/25.03.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului de emitere a avizului de defriare pentru 2
arbori situaţi în aliniamentul străzií GaIa Galaction, în dreptul imobiluiui nr. 75, după
verificarea efectuată pe teren, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucuresti si H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare si scoaterea rădăcinilor cu obigativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii GaIa Galaction, în dreptul imobflului nr. 75, dreapta acces imobil

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O lOOcm, h 16m —în declin biologic, prezintă scorburi Ia colet i
pe trunchi, atac de boli si dăunători, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo
nefavorabile.
Aliniamentul străzii GaIa GalactÎon, în dreptul imobilului nr, 75 .şi 77

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O lOOcm, h lBm —în declin biologic, prezintă scorbură profundă
la colet, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa în regim de urgenţă prin grija A.D.P.
sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i
a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor în declin
biologic avansat avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a l2ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (primăvara - toamna
anului 2019) astfel 2 ex. În aiveolele rămase iibere în urma defrisării de Ia adresele sus
menţionate, respectiv lOex, în zone defĺcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

Nr. 2239117213191



de Ia data emiterii.

Director Executiv,
riana PQPA

14, řĄAI 2P'

ef Serviciu Avize í Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: VP. /5 ex. — 09052019 prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB
pe data de

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.&M.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, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele lOex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din
acelaşi act normativ.

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

I tII



-Ja
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 orrţanţç2)19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

21, MAI. 201.9

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Dom nu I
Asociaţia de Proprietari bloc 14D
Str. Căpâina nr. 3, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3067/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1721919/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2307/26.03.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru
3 arbori situaţi în aliniamentul stradal din faţa blocuiui 14D din str. Căpâlna nr. 3 i 3 arbori
ituaţi în spaţiui verde aferent biocului, după verificarea efectuată pe teren, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aiiniamentui străzii Căpâlna nr. 3, în faţa blocului nr. 14D

- 3 ex. Tilia sp. (tei) 030 -40 cm hB- 12m, prezintă ramuri frânte în coronamente -

reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea iucrărilor de echilibrare,
eflminarea ramuriior frânte i uscate.
Spaţiul verde aferent blocului 14D, str. Căpâlna nr. 3

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020-25 cm 14m, nu prezintă urme vizibiie de declin
biologic ( scorburi vizibiie, atac de boli i dăunători, dezrădăcinaţi) -reducerea cu 1/3 a
voiumuiui coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramuriior fränte ş
uscate.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 015 cm 6m, acoperit cu Iiane invadatoare, este înclinat
i afectează cablurile eiectrice, nu prezintă urme vizibile de declin biologic ( scorburi vizibile,
atac de boli ş dăunători, dezrădăcinat) -reducerea cu 1/2 a volumuiui coronamentului cu
apiicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramurilor frânte ş uscate ş curăţarea
arborelui de Iianele invadatoare.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrui biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului iegal ai terenului pe

Nr. 2307/1721919/
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care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces,Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare -6 ex.

Director Executiv,
Simona-M ri a PQPA

ef SeMcW

ExpedVaSWca PLEŞU

16. MAI. 2Gi

Rd VP:. ‚er — lO05Zül3premnlWaviza tosţ postaf p& sże-isIPM8
pe data de

I



PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl rQpąriq?Q1y
DIRECŢIA DE MEDIU

21, MÄI, 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigraŰei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
E-Distribuţie Muntenia S.A
B-dul Ion Mihalache nr 41-43, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3050/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1721914/25.03.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2308/26.03.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea E-Distribuţie
Muntenia S.A.. de emitere a avizului de specialitate pentru arborii ampiasaţi în spaţiul verde din stt
Brazilia nr. 2-4 pe latura cu sediul E-Distribuţie Muntenia S.A. i vis-â-vis de nr. 2-4 din str. Brazilia.
după veńficările efectuate pe teren, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţňlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare
Spaţiu verde str. Brazilia nr. 2-4, lateral dreapta clădire E-Distribuţie Muntenia
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea elirninării dscului de
desprindere, &ângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrăňlor de echilibrare, eliminarea ramurilor uscate ]a

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O6Ocm h 18m
Spaţiu verde str. Brazilia nr. 2-4, dreapta acces clădire E-Distńbuţie Muntenia

- I ex. Tilia sp. (tei) O4Ocm h 14m
- 2ex. Populus sp. (tei) esocm h 12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O6Ocm h 16m

Spaţiu verde str. Brazilia nr.1-3, vis-â-vis de str. Brazilia nr. 2-4
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O3Ocm h 12m, prezintă o sarpantă frântă în coronament- îndepărtarea

şarpantei &ânte din coronament şi rcducerea cu 1/2 a celor 2 arpante viabile pentru echilibrarea
arborelui.

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O6Ocm h 14m- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mań
dimensiuni, în vederea eliminăńi ńscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăeinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i
eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu ft afectat echilibrul biologic

I i .. I
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al acestuia (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice

perioadă a anului), prin grija propńetarului sau administratorului ]egal al terenului pe care se află

arborele. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, !uându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor

din zonă.
Precizăm că proprietawl Iegalp aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

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

şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.GM.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi ş este valabil însoţit de avizul

emis de Ministeru] Culturü, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu

complelăńle ş modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Toaletare —7 ex.

Director Executiv,
Simona- a POPA

ĺ'

j

ef Serviciu Avize ęi Acorđuri,
Exp. Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞUtĄ.Ź#-r%.

14. MAI 2Jĺ

Red VP /Set — 09O52ol9ptezentulawz a fost posíat pe siíe-oIPM8
pe data do
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 p[fla(nţçQ).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

2t MAŁ2t

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă,
Poliţia Locala Sector 1
Direcţia Ordine i Linite Publică- Serviciul Ordine i Linięte Publică
Str. Prometeu nr.26, bl 140, Sector 1, Bucuresti

fleferitor Ia adresa dvs. nr.4538/25.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1722987/28.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2465/29.03.2019, prin care ne transmiteţi
adresa transmisă Poliţia Locala Sector 1 -Direcţia Ordine i Linite Publică- Serviciul
Ordine i Liniste Publică nr. 21 83/1 9.03.2019, de emitere a avizului de specialitate pentru 2
arbori uscaţi situaţi in spaţiul verde din faţa blocului situat pe Calea Griviţei nr. 198, sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, in data de 02.05.2019, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde în faţa blocului B, Calea Griviţei nr. 198

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm ) bitulpinal 020 -25 cm hlOm, înclinat spre aleea
pietonală -reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare, eliminarea ramurilor frânte ş uscate.
Spatiul verde în faţa blocului B, Calea Griviţei nr. 198, în dreptul magazinului MAZDA

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 060 cm 12m, prezintă o arpantă uscată în coronament,
înclinat spre alee —eliminare arpantă uscată din coronament I reducerea cu 1/2 a
arpantei viabile în vederea echilibrărfl arborelui.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces,Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărU construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Precizăm că proprietarul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr. 2465/1722987/



prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toale tare -2 ex.

Director Executiv,
jana PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VQINESCU

14. MAĹ 2Ü

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red: V.P:. /5ex. — 70.052079 prezentul aviz a tost postat pe site-ui PMD
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIADE MEDIU

Nr. 2469117229991 21. MAŁ 2O
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafleî nr.4, sector 1

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari
Str. Grigore Cobălcescu nr. 6, sector 1, Bucureti
Domnul -Preedinte Asociaţia de Proprietari
Str. nr. ap. p ‚ sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 4382/25.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2469/29.03.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea domnului

în calitate de preedinte aI Asociaţiei de Proprietari din str. Grigore Cobălcescu nr.
6, sector 1, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 5 arbori în str.
Grigore Cobălcescu nr. 6, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de
02.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde spate imobil din str. Grigore Cobălcescu nr. 6:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate la:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 20-SOcm, hlO- 14m
- 1 ex. Fraxjpus sp .(frasin) ® 3Ocm, hl6m

Aliniament stradal str. Grigore Cobălcescu, în dreptul imobilului nr. 6:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 040 cm, h Bm- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului

cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminare ramuri uscate i degajare imobil i cabluri
electrice.

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) eioo cm, h 18m- reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminare ramuri uscate i degajare
imobil I cabluri electrice.
Defriare cu extragerea rădăcinilor i obligaüvitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Grigore Cobălcescu, în dreptui imobilului nr. 6:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 6m- în declin biologic, prezintă scorbură profundă pe
trunchi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratowlui Iegal aI
terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
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Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţele!e
aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu Ii afectat
echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz
contrar aplicându-se sancUuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr
30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) plantate
astfel : 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată1
respectiv 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1 -

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.&MB. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii, întrucât Iocaţia figurează pe Iista Monumentelor Istoricelzone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Toaletare — 5ex.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DI?ĘJi(ECUTIV
POPA

ef Setviciu Avize i Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

/44/ îoiLé

Întocmit: Exp. VasiIica PLEŞU)

Red: VP/5 exfl9.052019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

- pe data de

Bd, Regfna Etísabeta nr. 47, cod poştai 050013, sedor 5, Buaireş, Rnánia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

_____

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2519/1723498/ 21. MAI. 2O
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafîei nr.4 Sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă
Doamnei L

Str.' i nr, sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa doamei înregistrată Ia P.M.B cu nr.1723498/29.03.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 2519/01.04.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de
deüişare pentru 2 arbori situaţi în aliniamentul străzii Alexandru Depărăţeanu, în dreptul iumobilului
nr. 42, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 0105.2019, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protccţie a
spaţülor verzi dc pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletarc
Aliniamentul străzii Alexandm Depărăţeanu, în dreptul imobilului nr. 42

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O6Ocm h 12m, nu prezintă urme vizibile de declin biologic -rcducerea
cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminare ramuri uscate i
degajarea acoperiului imobilului şi a cablurilor electńce.

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

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

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

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VQINESC..±ÇJ'

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU 1C

Red: V.P. JSex. — 1O.05.2Ol9prezentulaviz a fosĺ postal pe site-uIPM8 /pe dala de (

I I

Director Executiv,
Simona-1
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PRIMĂRIA MUNICIHULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
.-Ire —

DIRECŢIA DE MEDIU

2 1. M. 2i15
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafîei nr 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Dom nu I
Str., nr. sector 1 Bucuresti

Referitor Ia adresa domnului nregistrată la P.M.B eu nr.1723504/29.03.2019
şi la Direeţia de Mediu eu rir. 2520/01.04.2019, prin eare solieită emiterea avizului de speeialitate de
de&işare pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Alexandru Depărăţeanu, în dreptul
iumobilului rw. 44, sector 1, după verificarea efeetuată pe teren, în data de 02.05.2019, în
conformitate eu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravi]arnil localităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protccţie a spaţiilor verzi de pe teńloriul Munieipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii Mexandru Depărăţeanu. în dreptul imobilului nr. 44

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O4Oem h lOm, nu prezintă urme vizibile de declin biologic -redueerea
cu /3 a volumului eoronamentului. cu apliearea lucrădlor de echilibrare, eliminare ramuri uscate i
degajarea acoperiuIui imobilului i a cabluńlor elcctrice.

Lucrările de toaletare avizate, se vor exeeuta eonform art.6 pet. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vcgetativ a arbore]ui (pńmavara-toamna) pentru a nu fi afectat echi]ibrul biologic
al aeestuia (eu excepţia eliminării ramuńtor useate şi fřânte, luerare ce se poate exeeuta în orice
perioadă a anului), prin grija propńetarului sau administratorului legal al terenului pe eare se află
arborele, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca eăile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construeţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autotuńsmelor
din zonă.

Precizăm eă proprietarul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarca prevederilor avizului
şi a telniologiei de execuţie a tăiedlor, în eaz contrar aplieându-se sancţiuni conform art. 6, pet, 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiterii.

Director
Simona-I

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESC

Întocmit
Expert Vasilica PLLESU»ć.

Red VP. ‚ex. — 1O052OlOprezenWIaWz a foşt postat pe site-uIPM8 t 194
pe dala de 1Ĺ?j.

I I

Nr.2520/1 723504/

Toakźare -1 e
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ppçÇţŞţęu
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MAL 2019

CĂ TOC

Doamna

Referitor la adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.1723990/01.04.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2559/02.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arbońi
situaţi pe terenul din Şos. Străuleti nr. 4, sector 1, în calitate de reprezentant al societăţii Cis Real
şi chiria aI societăţii Lotus R &G- propńetar al terenului din str. os. Străuleti nr, 4 aşa cum
menţionaţi în adresă, după verificarea efectuată pe teren, în data de 06.05.2019, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modiflcările şi completările ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare
Curte imobi] nr. 4, os. StrăuIeti

- lex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm h lOm, prezintă wmud frănle in coronament -eliminarea
ramuńlor frânte şi uscate din coronament i reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare.

- Iex. Fraxinus sp. (frasin) O SOcm h 12m. inclinat - reducerea eu 1/2 din volumul
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare prezintă ramuri frânte şi eliminarea mmudlor
frânte şi uscale.

- lex. Fraxinus sp. (fras&i) O 25cm h 12m- prezintă ramuri frânte în coronament -eliminarea
ramuňlor fńnle şi uscate din coronament şi reducerea cu 1/4 din volumul coronamenwlui cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare.

- lex. Fraxinus sp. (fnsin) O 6Ocm h 14m- prezintă ramuri frănte în coronament -eliminarea
ramuńłor frânte şi uscate din coronament şi reducerea cu 1/3 din volumul coronamenwlui cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare.

- lex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm h 12m- prezintă ramuri frânte in coronament -eliminarea
mmuńlor frânte şi uscate din coronament şi reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare.

- lex. Fraxinus sp. (fmsin) O 8Ocm h 14m, inclinat- prezintă ramuri frânte în coronament -

eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronament şi reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare.

- lex. Fraxinus sp. (fnsin) O 6Ocm h 12m- prezintă ramuri frânlc in coronament -eliminarea
ramurilor fránte i uscate din coronament i reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (pdmavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic
aL acestuia (cu excepţia etiminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), numai cu acordul şi prin grija propńetarului sau administratorului legal aI
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Nr. 2559/1723990/

Bd. Regna EI&beta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5. Buajreşti, Rome

TeI: 0213055500
hflp:Íknňvpnbm



luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur. a reţelelor
acńene şi a autoturismelor din zonă.

Precizăm că iucrările de toaletare se vor execuia numai cu acordul i prin grija proprietarul
legal al terenului, acesta fiind răspunzălor de supravegherea execuţiei Iucräriior, siguranţa bunurilor
şi a persoanelor in zona operaiuniIor, respectarea prevederilor avizuíui şi a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6. pct, 8 din Anexa nr. ţ la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabililate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare - 7 at

Di re$ţWtĘecutiv,
Siŕna-MaYa POPA

(ç ant
l. V94P'1 -

\ \J\\%

ef Serviciu Avize i Acorđuri,
Fxp. Daniela VOINESCU

Tntccmit
Expert Vasilica PLEŞU/e

ţ L1, 4M. 2019

R&. VR. /4ex — 7005 2079pemnhdavíz ďosIpcsIpe se-oIFMB

pe dala de

Bd. RegWa Elisabeta 0Ľ 47. cod pcştal 050013, sedor5, Buwreşti, Romă,

TeI: 021.3055500
htlpJMrvnv,pnb.m
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PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11 PŢŢr9929j%•%U

____

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2730/1724966/ 21 MAI 21
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULVI PURLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr, 4 Sector 1, Bucure$1

Spre ştiinţă
Doamnei
Str. nr. sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr. 4732/01.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1724966/04.04.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2730/05.04.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea doamnei

de emitere a avizului de specialitate pentru arborele amplasat în aliniamentul
străzii Subcetate iu. 105, sector 1, după verificările efectuate pe teren, în data de 02.05.2019, în

Q conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţii]or verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare
Aliniament strada], în dreptul imobilului nr. 105, str. Subcetate
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminărü riscului de
desprindere, &ăngere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, eliminarea ramuńlor uscate la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) @8Ocm h 14m, înclinat uşor spre carosabil
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (pdmavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic
al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa În orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legaL al terenului pe care se află
asborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeńene şi a autoturismelor
din zonă.

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

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

Director Exec
Simona-Mina pp

- DI ECŢR Sef Serviciu Avize si Acorduri,
Exp.

Expert Vasilica PLEŞU $t

Red - V.P. ‚5ex. — 09052079 prezentuł aviz a fosI posteř pe siteul PMB f
pe data de ( ‚ą

_______
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 opfl2Q19u
OIRECŢIA DE MEDIU

21, MAL2QIg
CA TRĘ

ADMJNISTRAŢIA ĐOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucuretŕ

Spre ştiintă
Doamnei
Str. nr. ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr.1726563/09.04.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 2881/10.04.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea doamnei c, de
emitere a avizului de specialitate pentru l arbore situat în aliniamentul străzii I.P. Pavlov, în dreptul

( rmobilului nr. t4, secĺor 1, după veriflcarea efectuată pe teren, în daĹa de 02.05.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi adminisţrarea spaţiiĹor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modiflcările i comp]etările ulteńoare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
Aliniamentul străzii I.P. Pavlov, în dreptul imobilului nr. 14

- l ex. Tilia sp. (cr1) 60cm h 12m, prezintă scoarţă exfoliată pe o anumită portiune de
trunchi, Vară a fi afectat cllindwl central al arboreLui, înclinat spre imobil -reducerea cu 1/2 a
volumului coronametului în vederea uurării masei vegetative i echi[ibrării arborelui.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiterii.
Toaletare -1 ex.

Director:Ęťěďűt1v
Simon ‘Mariana POPA

Sef Serviciu Avize si Acorduri,
Exp. DanieI VOINES-

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞ

Red: V.P:. mex — 1ř105.2ol9prezentui aviz a ŕostpostatpe sfle.uż PMB

pe dala de

Nr.2881/1726563/
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PRIMĂRIA MUNIC1RULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21, MAL ZQI9

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamnei L s

-. ‚ bI. .1, ap. 35, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5341/03.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1726560/09.04.2019 si Ia Directia de Mediu cu nr. 2882/10.04.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei . de emitere a avizului de specialitate pentru arborele
amplasat „ în faţa Iocului de parcare ‚ str. Barbu Delavrancea nr. 2C, bl. 33, sector 1,
după verificările efectuate pe teren, în data de 02.05.2019, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde, în spatele blocului nr. 33A, B-dul Ion Mihalache nr. 38, î faţa blocului nr. 33,
str. Barbu tefănescu Delavrancea nr. 2C, Iângă Iocul de parcare

- 1 ex. Prunus sp.(cires ) O4Ocm h 12m, înclinat uor spre parcaie, prezintă rădăcini
Ia suprafaţă- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, i eliminarea ramurilor
uscate.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

I I% I

Nr.2882/1726560/



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

Toaletare — 1 ex.

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Ą

ExpedVasflha PLEŞU şL

16, MAI. 2019

Red: V.P:. /5ex. — O9052OlVprezentuiaviz a fost postat pe siieuĺPMB
pe data de

I i
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PRIMĂRIAMUNICIAULUI BUCUREŞ11 ľJrąL.!ąĘLj9ęY
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MAL 2ű9

CĂ TRE,
APA NOVA BUCURESTI S.A.

Str. Tunari nr 60, clădkea Stefan ceI Mare, et.6-9, sector 2
E-mafl: officeapanovabucurestLro

Referitor Ia adresa dvs. nr 19058307/10,04.2019, înregistrată Ia P.M.B -Direcţia de Mediu cu
nr. 2997/12.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de speciabtate pentru intervenţia asupra
unor arbori care ‚se află în íncintele obiectivelor Apa Nova" în cele 9 puncte de pe raza sectowlui 1,
conform Anexei 1 Ia prezenta, după verificarea efectuată pe teren1 în data de 19.04.2019, în
conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea
următoarelor:
Toaletare:

1. Sedîul Plevneî — Str. Plevnei nr. 80, sector 1:
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a

eliminărfl riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Morus sp. (dud) e 40-45cm, h 12-13m (lex. bitulpinal) ănclinate Ia 20-25' spre
carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a

eţimjnării riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 30-4Scm, h 12-13m dezechilibrate spre clădire
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 45cm, h 13m

2. SRP Pajura - Aleea Băicule$i nr. 2, sector 1:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea echilibrăńi, a

eliminării riscului de producere a accidentelor, de desprindere frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2ex. Fraxinus sp.(frasin) O 35-SOcm, h 15-16m (dintr-un ex. s-a prăbuit o arpantă)

3. SH StÎrbei Vodă 2- Str. Stirbei Vodă nr. 154, sector 1:
Reducerea cu 114 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a

eliminărh riscului de producere a accidentelor, prin despdndere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea ramurilor uscate Ia:

- lex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 45cm, h 14m

4. SRp 1 Mai -Str. Radu Boiangiu nr. 3-13, sector 1:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea eliminării

riscului de praducere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramu idiţii
meteo nefavorabile i eliminarea părţii superioare a coronamentului uscate Ia

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 45cm, h 14m

Nr. 2997/

Bd. Reana Elisabeta nr. 47. cod oostai 050013. sector 5. Bucuresb. Ronănia



Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 în vederea echilibrării, a
eliminărh riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate Ia

- 4 ex. Juglans sp. (nuc) e 45-5Ocm, h 13-16m (3 ex. inclinate Ia 15-20)
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) e 3Ocm, h 14m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 4Ocm, h 15m
- 1 ex. Prunus avium (cires) e 35cm, h 12m înclinat Ia 201
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 4Ocm, h 11 m înclinat Ia 151

5. Puţ Dinicu Golescu — B-dul Dinicu Golescu nr. 15, sector 1:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni1 în vederea eliminării

riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile i eliminarea părţii superioare a coronamentului uscate la:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 4Ocm, h llm, bitulpinal, înclinat 151 din coronament în urma
frângerii de ramuri

6. SH lMai 160 - B-dul Ion Mihalache nr. 160, sector 1:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de producere a

accidentelor, prín desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i
elíminarea părţii superioare a coronamentului uscate Ia:

- 1 ex. Prunus avium (cire) e SOcm, h 13m înclinatla 151 spre clădire

7. Parcului — str. Parcului nr. 17, sector 1:
Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea

echilibrării, a eliminărü riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e SOcm, h 19m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 45cm, h 19m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a

eliminării riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 45cm, h 1 9m
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 35-6Ocm, h 16-18m

8. Sp. Griviţa — Str. Parcului nr. 33-53, sector 1:
Spaţiu verde Iatura stângă:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrărü, a
ehminării riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 40-SOcm, h 19m (1 ex. bitulpinal)
Spaţiu verde zonă rezewoare stânga — dreapta:

Reducerea cu 1/3 a volumului/inălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminărH riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, datorită vârstei înaintate, esenţei slabe a Iemnului speciei,
înălţimii condiderabile ş eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 10 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e45-7ocm, h 15-20m (1 ex. bitulpinal)
- 3 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 35-6Ocm, h 14-lBm (ex-uI cu h 14m este

înclinat spre stradă Ia 151)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h 13m, înclinat Ia 201 spre rezervoare
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 45cm, h 14m cu multiple ramuri uscate în coronamente
- 2 ex. Salix sp. (salcie) e 80-9Ocm, h 15m cu multiple ramuri uscate în coronamente

datorită vârstei înaintate
SpaUu verde latura spre hotel Ramada:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea echilibrărü, a
eliminării riscuiui de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea ramurilor uscate Ia

Bt ReginaElisabeta nr 47, ştaI O513, SedD:5.BUcUreŞ, Románia I



- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 3Ocm, h 13m, dezechilibrat spre parcarea auto din exterior
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 3Ocm, Ii 12m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a

eliminărh riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Ulmus sp, (ulm) e GOcm, h 17m
Spaţiul verde Iatura spre str. Parcului nr 17:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 in vederea echilibrării, a
eliminării riscului de producere a accidentelor, prin desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 7 ex. Acer sp. (artar) e 30-45cm, h 13-14m (3 ex. bitulpinale) situate Ia Iimita cu gardul
- 1 ex. Elaeagnus sp. (sălcioară) e 45cm, h 14m, bitulpinal
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 35cm, h 12m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija administratorului/proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborii,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jurT a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din
parcîrile auto de pe domeniul public.

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

Pentru Iucrărila de intervenţie asupra arborilor din domeniul public situaţi în vecinătăţile
obiectivelor Apa Nova, vă rugăm să vă adresaţi administratowlui Iegal aI terenului pe care se află
arborii, în speţă Primăriei Sectorului 1- ADP sector 1.

Avînd în vedere că Ia verificarea efectuată pe teren au fost inventariaţi în incinta unora din
aceste obiective, arbori care necesită defriare fiind uscaţi sau în declin biologic avansat, vă facem
cunoscut că pentru eliberarea avizului de defrişare acestor exemplare este necesar să delegaţi o
persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, marţea între orele 9-13, pentru a
semna un Angajament de plantare, dată Ia care ne veţi transmite i o copie după actul de deţinere aI
acestor terenuri unde se află arborü ce necesită defrisare ( SediuI Plevnei — Str PIevneŕ nr. 80, H
tirbei Vodă 2 - Str tirbei Vodă nr 154, SRp Str Radu Boiangiu nr 3-13, SH lMai 160 - B-dul Ion
Mihalache nr 160, Parcului — str. Parcuĺui nr 17, Sp. Griviţa — Str Parcuĺui nr 33-53).Persoana
desemnată se va prezenta Ia Direcţia de Mediu cu o delegaţie semnată de către directorul
societăţii i o copie după actul de identitate.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea
arborilor uscaţi/în pericol de prăbuire, ce urmează să fie avizaţi pentru defrişare (8 ex. arbori), aveţi
obligaţia plantărH a 23 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de plantare 6 :1 pentru
exemplarele în declin biologic - 3ex.) 1 :1 pentru exemplarele uscate — 5 ex.) în perioada optimă
(toamna anului 2019 — primăvara anuiui 2019) în Iocatüle unde se vor defria arborii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 56 ex.

DIRECTOp$WËąITJV
Simona;fş!ariana PÓPA.

ĂJJII4wREcŢJA c ef Serviciu Avize i Acordufl
‘J7/jţ ďE MEDIU Exp. Daniela VOINESCU

lntocmit: Exp. Vasilica PLESU
Red. ŢBđS ex./lD052019, prezentul aiz a fost postat pe siteRM

l

hţtp lNiw pe data de 5 j
1
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rmą!.p9J2
DIRECŢIA DE MEDIU

21, MA[g
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafîei nr 4 Sector 1, Bucure.şti

Spre ştiinţă
Doamnei
B-dul bI sc ‚ ap sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 3749/09.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1728311/15.04.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr.3097/16.04.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea doamnei

de emitere a avizului de specialitate pentru arborele amplasat în spaţiul verde din faţa bl.A
din B-dul Ion Mihalache nr. 31 5A, sector 1, după veńficăńle efectuate pe teren, în data de
02.05.2019, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul localităţilor şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde din faţa bl. A din B-dul Ion Mihalache nr. 3 I 5A, sector 1

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 025cm h 8, înclinat spre trotuar/carosabil -reducerea cu 1/2 a
volumului coronamentului, în vederea eliminăńi ńscului de despńndere, &ângere şi prăbuşire a

ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare şi eliminare ramuń uscate

Lucrări]e de toaletare avizate, se vor execula conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic

al acestuia (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi &ânte, lucrare ce se poate executa în orice

perioadă a ariului), prin grija propńetarului/administratomlui legal al terenului pe care se află
arborele. evacuâsidu-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeńene şi a autowrismelor
din zonă.

Precizăm că propńetaml/administratoml legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiy,,
S i mona-Mariâ$#éPXĆ .. .

(lĂJM1... Sef Serviciu Avize si Acorduri,
/ŞDMEÓW Exp. Daniela VÔINESCU(

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red VP. .‘Sex. — Ü9.05 2019 prezenlul aviz a fost posłat ę,e &te-uI PMB 1'
php, pe data de 4..7

Nr. 3097/1728311/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rąmP,.1ą2Ç3.5?ľ!.ą
DIRECŢIA DE MEDIU

2 t MÂI. 2'J9
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucuretŕ

Spre ştiinţă
Doamnei

Referitor la adresa dvs. nr. 5938/15.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1729832/18.04.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3310/19.04.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea doamnei

de emitere a avizului de specialitate pentru arborele amplasat în str. Borşa, în
Faţa sc. C, str. Smaranda Brăescu nr. 1 1B, bl.1I „care pune în peńcol stâlpul de iluminat public",
după verificările efecmate pe teren, în data de 02.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
avizăm:
Toalctare:
Spaţiul verde str. Smaranda Brăescu nr. 1 1 B, bl. 11, Sc.3 (str. Bora), lângă stâlpul de iluminat public

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş ) 025cm, h 6m -reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare, eliminarea ramurilor uscate si degajare stâlp
de iluminat public.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform artó pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (pńmavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija propńetamlui sau administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteńorărü constmcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autotuńsmelor
din zonă.

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

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

Director Execut
Simona-M FFQ

Sef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINy

Intocmit
Exper[ Vasilica PLEŞU

Red V.P. /Sex. — 0905.2019 prezentut aviz a IÚsi postat pe siteul PMB 1,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

romonio2O19.eu

Nr. 9187,10778,10850, 3108/1661071,1676065,1676918, 1728128/ 2 1. MĄI. 2ü

o

CĂTRE
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI

CFR CĂLĂTORI-S.A
Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, et.1, Sector 1

DEPOUL BUCUREŞTI CĂLĂTORI
Calea Gdviţei nr.347, Sector 1

(str. Calea Grivţei nr. 339, sector 1)

Referitor la adresele dvs. tmnsmise Ia P.M.B i înregistrate cu nr. 1661071/18.09.2018,
1676065/3I.10.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9187/19.09.20I8, 10778/01.11.2018, cu
completarea inregistrată Ia Ia P.M.B i înregistrată cu nr. 1676918/02.11.2018 şi la Direcţia de Mediu
cu nr. 10850/05.11.2018, prin care solicitaţi aviz de specialitate pentru arborii situaţi în curtea
imobilului nr. 339 din Calea Gdviţei, sector 1 şi completarea transmisă Ia P.M.B i inregistrată cu nr.
1728128/15.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3108/16.04.2019, după verificarea efectuată pe
leren, a fost inventariat următowl material dendrologic peniw care, in conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.336, Calea Gńviţei (faţă -spate imobil)

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Dm, h 1Dm, inclinat spre aleea pietonală- reducerea cu 1/2 a
volumului coronamenmlui în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Moms sp. (dud) tritulpinalO 4Dm, h lOm, înclinat spre imobilul vecin de Ia nr. 341-
reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului în vedcrea eliminării riscului de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu
aplicarca Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) tdtulpinal O 4Dm, h lOm. Iipit de gard, acoperit cu
Iiane invadatoare- reducerea cu 1/2 a volumului coronamenwlui în vederea eliminării riscului de
despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare aI arborelui. cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, eliminarea ramuńlor uscate şi
curăţarea arborelui de Iianele invadatoare.

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) tńwlpinalO 20m, h 1Dm, reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentuîui cu ap)icarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea mmuńlor uscate.

Bd Reg,a EI,sabeta nr. 47, eod poşial 050013. sodor 5. BuaireşlĘ Roçnán

TeI: 021.305.55.00
hltpiWň'ną.pnbro



Defrişare cu extragcrea rădăcinilor:
Curte imobfl i,, 336, Calea Griviţei (faţił -spate in:obiO

-3 ex. Populus sp.(plop) e 120-150m, h 20m în declin bioiogic, prezintă scorburi ia bază.
atac de boli i dăunători. iipsă ciiindru central existând pericoiul prăbuirii şi produceri de pagube
materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal aI
terenuiui pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a iucrăriior,
evacuándu-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces i reţeleie aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform afl.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arboretui (primăvara-toamna), penuu a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua. pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţii]or necesare plantării de materia] dendrologic tânăr.

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

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului, in compensarea celor 3ex. arboň aflaţi în declin
biologic avansat avizaţi pentru defrişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
a 18 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) in peńoaada optimă de plantare,
conform Protocolului de Plantare încheiat cu ADPS1 nr. 29/03.04.2019

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toakíare — 4 at

Defrişure —3e, în declin bialogic avansat
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rocniqçWę
DIRECŢIA DE MEDIU

2 MAI. 20i

CĂTRE
S.C. H VICTORIA ŞTIRBEI GALLERIES S.R.L.

Calea Victoriei nr. 107, Sector 1 Bucuresti
officemc-group.ro

În atenţia domnuiui ađministrator

r

Referitor Ia adresa domnului În calitate de reprezentant aI S.C H
VICTORIA STIRBEI GALLERIES SRL, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1713715/27.02.2019 i
Ia Direcţia de Mediu cu nr.1531/28.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate „ pentru ceI puţin 2 arbori aflaţi în stare avansată de degradare, situaţi în
curtea imobilului din Calea Victoriei nr. 107, sector 1, cu completarea înregistrată Ia P.M.B
cu nr. 178339.Q36.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3781/07.05.2019 ‚ după verificarea
efectuată pe teren, în data de 28.03.2019, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobu Calea Victoriei nr.107, ia iimita gardului cu str. Banuiui:

- 5 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e 40-BOcm şi h 12-18m — în declin biologic,
prezintă Ia colet i pe trunchi scorburi, atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii
Ia condiţii meteorologice nefavorabile i producerü de pagube material sau accidente.

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua În regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, prin grija proprietarului/administratorului Iegal
aI terenului pe care se af]ă arborii, evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărfl construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor în declin
biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
30 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia

Nr.1531, 378111713715, 17332911

d. Regma Ekabeta nr. 47, wd poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, Romăiia
TeI: 021.30555.00
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inălţimea de lm de Ia bază şi înăiţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei
În funcţie de specie (raport de 6 :1) in perioada optimă, toamna anului 2019, în aliniamentul
din str Lămâiului, conform Protocolului de Plantare nr. 39122.04.2019, încheiat cu
ADP$1.

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

Menţionăm că ia data verificăritor în curtea imobiiului nr. 107 din Calea Victoriei s-a
constatat existenţa unui exemplar Aesculus hippocastanum(castan), prăbusit în urma
condiţfllor meteorologice nefavorabile, astfel în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui prăbuit, aveţi obligaţia
plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiuiui de 20-2Bcm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie (raport de 1:1) În perioada optimă, toamna anului 2019—
primăvara anului 2020. Se va pianta arbore din aceiat specie cu arborele care s-au
prăbuşit ( Aesculus hippocastanum) în prima perioadă optimă de plantare, toamna anului
2019, primăvara anului 2020, În curtea imobilului din Calea Victoriei nr. 107.

Lucrările se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal ai terenului pe
care se află arborii, Iuându-se măsuri de intreţinere in scopui prinderii materialului
dendroiogic plantat. La flnalizarea Iucrăriior de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.GM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. in
vederea verificărfl În teren a plantărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf, arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

Defrişare - 5ex. arbori în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

23. MAI. ?ĺHg CĂ TRE,

UNITATEA MILITARA ‘HuUunwpii
Domnul eprezentant

Str. Jandarmeriei nr 2, sector 1
E-maiI:

Referitor Ia adresa UM prin domnul înregistrată Ia P.M.B
cu nr. 1713752/27.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.1532/28.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate „ pentru 1 arbore situat in curtea imobilului din str.
Alexandrina sector 1, arbore înclinat care prezintă riscul de a cădea peste maini i
persoane", după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.03.2019, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
iocalităţilor, cu modificările şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor;
Curte imobil str. Alexandrina J

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O lOOcm şi h 16m — în declin biologic, ia colet prezintă
atac de boli i dăunători, iipsă scoarţă pe anumite porţiuni, existând pericolul prăbuirii Ia
condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, prin grija proprietarului/administratorului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport
de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019 — primăvara anului 2020) în curtea
imobilului din str. Alexandrina nr. 3-5, sector 1, unitate aflată în administrarea instituţiei dvs.
pe raza Municipiului Bucureti, în perioada optimă toamna anului 2019, primăvara anuiui
2020, conform Angajamentului de plantare nr. 1532/N08.05.2019.

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

Iai

Nr.1532/1713752/

Bd. Reśina Elisabeta nr 47. cai poştal 050013. sector 5, Bucureşb, Romănia



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

Defrişare - lex. arbore în declin biologic
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
PeC,Oa..J ĺ; a.o. L cons.d tk' sLoţ,o

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1675, 3056/ 1715446//1727668/ 1i MAL 2Ü9
CĂ TRE,

Doamna
Str. sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1715446/05.03.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 1675/06.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru 2 arboń din
care 1 arbore este situat în curtea imobilului nr. din str. Studina, sector 1, iar celălalt arbore este
situat pe proprietatea vecină şi afectează acoperişul imobilului nr. din str. Studina, cu completarea
înregistrată la P.M.B cu nr. 1727668/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3056/15.04.2019, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare ş H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţńlor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.
avizăm:
Toaletare:
Curte inzobil ur str. Studina

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 6Ocm, h l2m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de
mari dimensiuni, în vederea eliminăńi ńscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare cu degajare cabluń electrice şi clădire învecinată (faţadă clădire).

Lucrarea avizată se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratowlui legal al terenului pe care se află
arborü, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Menţionăm că în privinţa arborelui situat pe proprietatea vecină care afectează imobilul nr. 5

din str. Smdina nu au fost transmise informaţiile solicitate astfel nu se pot demara demersurile de
identiflcare a proprietarului terenului şi emiterii avizului solicitat.

ToaleÍare —J e.t
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI oirppio2O9.ą
DIRECŢIA DE MEDIU

23. MAI. 2019

CĂTRE
Domnul

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1716058/06.03.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr 1747/07.03.2019 prin care solicitaţi emiterea avizuiui de
specialitate de defriare pentru 1 arbore situat în curtea imobilului nr. 49 din B-dul
Lupătorilor, sector 1, cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1735903/13.05.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4161/14.05.2019, după verificarea efectuată pe teren, în data de
02.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Curte imobiĺ nr.49, B-dul Luptă torüor, Ia iimita gardului cu trotuarui

-1 ex. Abies alba (brad) e GOcm, h 16 m, în declin biologic, prezintă scorbură pe
twnchi, înclinat către trotuar i carosabil, existând pericolul prăbuirh Ia condiţii meteo
nefavorabile i nu numai i producerii de pagube materiale sau accidenta

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal ai terenului pe care se
află arborele, conťorm prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţele!or aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 6ex. arbori
tineri cu baiot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare in funcţie de specie, în perioada optimă de plantare, toamna anului
2019, în aliniamentul din str Popa Tatu, conform Protocolului de Piantare nr.
34/19.04.2019, încheiat cu ADPS1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrU P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantăriior în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Nr.1747, 416111716058, 1735903!
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Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pcŁ8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Director Executiv,
Simoną-Mariana POPA
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PR]MĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 i MAI. Zu

CĂTRE, -

ADMINIS TRA ŢIA UNITĂ ŢILOR DE ÎNVA ŢAMANT PREUNIVERSITAR
I UNITĂ ŢILOR SANITARE PUBLICE (AUIPUSP)

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucure$i

Spre ştiinţă:
Liceul Teoretic «Constantin Brâncoveanu" str Pajurei nr 9, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia adresa ADPS 1 nr. 4244/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721936/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2301/26.03.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea Liceuiui Teoretic ‘tonstantin Brâncoveanu", de emitere a avizului de speciaiitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta unităţii de învăţământ din str. Pajura nr.
9, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, in data de 02.05.2019, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Incintă unitate de învăţământ spaţiu verde, Ia Iimita gardului cu trotuarul-Ia intrarea
În Iiceu:

- 1 ex. Populus sp.(plop) e l4Ocm, h lOm — uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) O lOOcm, h lOm, Iângă gard,în declin biologic, cu scorbură

profundă Ia colet, uscat 80%
Incintă unitate de Învăţământ, spaţiu verde —intrarea din dreapta Iiceului:

- 2 ex. Platanus sp (platan) e lOcm, h 6m - uscat 100%
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e 6Ocm, h 16m,în declin biologic, prezintă

atac de boli i dăunători, trunchi fisurat ş scorburi
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O l6Ocm, h 18m, în declin biologic,

prezintă scorbură Ia bază I atac de boli ş dăunători
Incintă unitate de învăţământ-spaţiu verde, Iângă terenul de spofl:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 8Ocm, h 20m, în declin biologic, prezintă scorbură profundă
de Ia colet pe trunchi i Iipsă cilindru central

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 4Ocm, 1, 12m —în declin biologic, prezintă
scorbură profundă de Ia colet pe trunchi, Iipsă cilindru central şÍ atac de boii ş dăunători

- 1 ex. Aesculus hipocastanum (castan) O BOcm, h lOm — uscat 100%
Incintă unitate de Învăţământ-spaţiu verde, Iângă terenul de spofl:

- 1 ex. Aescuius hippocastanum (castan) O 6Ocm, h 14m cu iederă, înclinat —în
declin biologic, prezintă scorbură profundă pe trunchi

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 18m — în declin biologic, prezintă scorbură
profundă pe trunchi i atac de boli i dăunători

I,%- r- il
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- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 20m —in decľn biologic, prezintă scorburi Ia
bază i pe trunchi i atac de boli i dăunători.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborii (AUIPUSP) conform prevederilor Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidenteior
sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţeieior aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea ceior 12 ex. arbori în declin biologic ş uscaţi 100%, avizaţi pentru defriare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia( AUIPUSP) plantării a 47 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului đe 20-28cm i înălţime
corespunzătoare în funcţie de specie, in perioada optimă de plantare, toamna anului
2019, primăvara anului 2020, în curtea Iiceuiui în spaţiile rămase Iibere în urma defri$rilor
ş în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare.

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

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

Având în vedere faptul că ia data efectuării veriflcăriior, în curtea Liceul Teoretic
“Constantin Brâncoveanu" din str. Pajurei nr. 9, sector 1, s-a constatat că există arbori care
au prezente în coronament arpante /ramuri uscate, menţionăm că iucrările de eiiminare a
ramuriior uscate afiate in coronamente ş /sau Ia baza acestora, se pot aplica în baza
celor prevăzute în adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, in intervalul 01.05-
30.09.2019, adresă transmisă i instituţiei dvs.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —12 ex.din care 5 ex. uscate 80- 100%.

ef Serviciu Avize .şi Acorduri
Exp. Danîela VOINESCU

l 1. Mrkb2W
Intocmit: Exp. Vasilica PLEŞU

Red: GMJ5 ex115 052019
prezenlul aviz a fast postat pe site-ul PMB

• pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV
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PRMĂR]A MUNICIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poiigrafiei nr 4, sector 1

Spre ştünţă:
Asociaţiei de proprietari bI. 8, Str Pajurei nr 10, sector 1
E-mafl

O Referitor la adresa dvs. nr 3201/20.03.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr
1721930/25.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2304/26.03.2019 prin care ne
transmiteţi solicitarea Asociaţiei de proprietari de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde în dreptul blocului nr, 8 din str. Pajurei
nr. 10, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.05.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările ş
completările ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborilor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare ş
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h lOm
- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 18m

Spaţiu verde Iateral dreapta bloc:
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 4Ocm, h 12m, înclinat - reducerea cu 1/3 din volumului

coronamentului ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i präbuirea de ramuri, Ia condiţii meteo
nefavorabile

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 2Ocm, h 4m - reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
Spaţiu verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 14m - reducerea cu 1/3 din volumului
coronamentului ş eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri, Ia condiţii meteo
nefavorabile i degajare faţadă bloc.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se aĺlă arborii, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de

Nr.2304 ĺ1703404/
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repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echiflbrul biologic
aI acestora (cu excepţia eflminărU ramurilor uscate i frânte), evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţfllor din jur.

Precizăm că, administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborii este răspunzător
de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona
operabunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, În
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabihtate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

ef Serviciu Avize ş Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

łZ L

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Red. GM. 5ex/14052019 - prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rPEP92J&%ą.
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢÎA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIŕgraűei nr.4, sector 1, Bucure$1

Spre ştiinţă:
Domnului
B-dui Bucureşti

Referitor Ia adresa domnului Iorgulescu inregistrată Ia P.M.B cu nr
1722611/27032019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2431/28.03.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat pe bd. Ion Mihalache nr. 107, Ia
intrare pe str. GaIa Galaction, sector 1, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.05.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările ş
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniamentul străzii GaIa Galaction, vis-a-vis de B-uI Ion Mihalache nr. 109, bI. 13A, sc. A:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O l3Ocm, h 12m ‚ prezintă două arpante rupte, atac de boli Í
dăunători, o arpantă viabilă care este înclinată spre imobil — eliminarea celor 2 cioate ş reducerea
cu 1/2 a arpantei viabile în vederea uurării masei vegetative a arborelui.

Lucrarea avizată se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate ş frânte), evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur.

Precizăm că, proprietarul Iegal aI terenului pe care se află arborele este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărflor, siguranţa bunurilor ş a persoanelor in zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului si a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz rmen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetere e!T'
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rçpnpQi.%.ęy
W,, ‘h DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2391117220181
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraűei nr.4, sector 1

Spre ştünţă:
Asociaţiei de proprietari bI. J, Calea Gńviţei nr 212, sector 1
O-nei

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1722018/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2391/27.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din Calea Griviţei nr.
212, bloc J, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, in data de 02.05.2019, în
conformitate cu Legea nr. 24i2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiu verde faţă bloc sc. J:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 12m — prezintă ramuri uscate-eliminare ramuri
uscate.
Spaţiu verde faţă bloc sc. 1:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 3Ocm, h 12m — prezintă o mica scorbură pe trunchi fără a fi
afectat vizibil cilindrul central -reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari

Q dimensiuni, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere i prăbuire a ramurilor Ia
condiţik meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare i eliminarea ramurilcr uscate.
Spaţiu verde faţă bloc sc. 0:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ® 4Ocm, h 18m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare I eliminare ramuri uscate.

- 1 ex. Acer sp. (artar) e 2Ocm, h 12m - reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e 25cm, h 8m, înclinat - reducerea cu 1/2a;iäIüńiuiui
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângeręi pjUuşirę.
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile si eliminare ramuri uscate. Ís': — c

ľ
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Spaţiu verde faţă bloc sc. D:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 18m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor

de mari dimensíuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborilor, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare
Spaţiu verde faţă bloc sc. C:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 16m - reducerea cu 1i3 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e l5cm, h 12m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate.
Spaţiu verde faţă bloc sc. B:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărfl riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
Ia următoarele specü:

- 5 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 20-3Ocm, h B-lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 2Ocm, h Bm

Spaţiu verde faţă bloc sc. A:
- 1 ex. Morus sp. (dud) e BOcm, h 15m - reducerea cu 1/3 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
Spaţiu verde spate bloc între sc. A .şi B:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 18m, inclinat spre carosabil - reducerea cu 1/2 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a
arborelui cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
Spaţiu verde spate bloc sc. B:

- 1 ex. Acer sp. (artar) e 4Ocm, h 16m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare
Spaţiu verde spate bloc sc. C:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e BOcm, h 18-20m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborilor,
cu aplicarea lucrărilor de echilibrare
Spaţiu verde spate bloc sc. D:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau
chiar de dezrădăcinare aI arborilor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare Ia următoarele
specii:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 6Ocm, h 15m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) S 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal — eliminare trunchi cu scorbură şi atac de boli şi

dăunători - reducerea cu 1/2 a trunchiului viabil
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) S 60-8Ocm, h 1B-20m

Spaţiu verde spate bloc sc. E:
- 2 ex. Populus sp (plop) e GOcm, h 20-25m - reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere i
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prăbusire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborilor
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, specia populus având Iemnul de esenţă moale.

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 6Ocm, h 16m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborilor,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 6Ocm, h 16m, înclinat spre imobil - reducerea cu 1/2 a
volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului
de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri
uscate.
Spaţiu verde spate bloc sc. F:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e BQcm, h 20m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare
SpaUu veťde spate bloc sc. G:

- 1 ex. Quercus robur (stejar) e lOOcm, h 18m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
Spaţiu verde spate bloc sc. 1:

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 8Ocm, h 14m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 12m - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere ş
prăbusire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
Spaţiu verde spate bloc sc. J:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) ® BQcm, h 16m prezintă ramuri uscate— eliminare ramuri
uscate

- 1 ex. Quercus robur (stejar) e l2Ocm, h 16m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc sc. J:

r
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h lBm — uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces ş reţelele
aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
-defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui arbore tânăr cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde
aI blocului de Ia adresa sus menţionată1 în prima perioadă optimă de plantare (toamna
anului 2019, primăvara anului 2020).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 38 ex.
Deťrişare — 1 ex. uscat 100%.
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

23. MPL213

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraňei nr4, sector 1

Spre ştiinţă:
Asociaţiei de proprietari bI. 37, Str Turda nr. 118. sector 1
Domnul

________________

n

o
Referitor la adresa dvs. nr. 4285/21.03.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.

1723004/28.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2471/29.03.2019, prin care ne transmiteţi
solickarea domnului - i numele Asociaţiei de proprietari bloc 37, str. Turda nr.
118, sector 1, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în
spaţiul verde din str. Turda nr. 118, bloc 37 (spate bloc spre str. Abrud nr. 110-120), sector 1, după
veńflcarea efectuată pe teren, în data de 02.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare
Spaţiu verde spate bloc sa C:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 6-8m, prezintă arpante uscate - reducerea cu 1/2 a
volumu]ui coronamentului cu aplicare lucrărilor de echilibrare a arborelui echi]ibrare i eliminare
arpante uscate şi frânte

- 1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal O 4Ocm. h lOrn — eiiminare tulpină uscală i înclinată spre

Q aíee i reducerea cu 1/2 a arpantei viabile
- I ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm. h 12m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de

rnari dimensiuni, în vederea eliminăńi ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea lucrărilor de
echi]ibrare ş degajare faţadă bloc

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal O 20-4Ocm. h 14m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminărü riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăeinare al arborelui. cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare, precum i eliminare arpante uscate şi degajare faţadă b]oc

- 1 ex. Populus bitulpinal sp. (plop) O lOOcm, h 16m - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminădi ńscu]ui de desprindere. frângere i
prăbuire a ramurilor la condiţii meteo neĺavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui cu
aplicarea lucrărilor de eehilibrare şÎ eliminarea ramuńLor uscate 7uI ëij.

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm. h 12m, incLinat spre trotuar pducerea%cu 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării risc&Li dedespriiidere, frângere ş

t
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prăbuşire a ramudlor la condiţii meteo neťavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborilor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare

- l ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 6Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, in vederea ełiminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare
Spaţiu verde bÍoc sc. B:

- l ex. Prunus cerasiťera (corcoduş) bitulpinal O lScm, h 6m- reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului şi degajare ťaţadă bloc

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O óOcm, h 1 8m- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari
dimensiuni, în vederea eliminăńi riscului de desprindere. frăngere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, şi
degajare faţadă bloc

- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) O 4Ocm, h 15m- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile

- 1 ex. Malus domestica (măr) O 2Ocm, h 6m, prezintă ramuri uscate eliminare ramuri
uscale
Spaţiu verde bloc sc. A:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O lScm, h lOm - reducerea la 1/4 a volumului coronamentului. cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de frâsgere şi prăbuşire a ramurilor a
condiţii meteo nefavorabile i degajare faţadă bloc

- l ex. Salix sp. (salcie) O 8Ocm, li 15m. înclinat spre carosabil - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de despńndere, frângere i
prăbuire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborelui cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare
Spau verdefaţă sc. A, lateral stânga bloc:

- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 1 5-4Ocm, h 4-6m - reducerea la 1/4 a volumului
coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de frângere şi
prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo neťavorabile i eliminare ramuri uscate

- 2 ex. AiLanthus altissima (fals oţetar) O 30-4Ocm, h 15m - reducerea cu 1/3 a votumu[ui
coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere. frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborilor, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare
Spaţiu verdefaţă bloc sc B:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal O 30-4Ocm. h 12m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere. frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 3Ocm, h lQm - reducerea la 1/4 a volumului
coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile i eliminare ramuri uscate
SpaUu verde bloc sc

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 30-4Ocm, li l5m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării ńscului de despńndere. frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare a arborilor. cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare
Defriare cu extragcrea rädăcinilor:
SpaUu verde spađe bloc sc C:

- l ex. Robinia sp. (salcâm) o 2Ocm. h 6-8m, înclinat spre trotuar,îndecíin biologic.
dezrădăcinat, prezintă atac de boli i dăunători, existănd pericolul prăbuińi la condiţii meteo
nefavorabile şi producerii de pagube materiale sau accidente.

- 1 trunchi Prunus cerasifera (corcoduş) O lOcm, h 1,5m
- 1 ex Thuja sp.( wia) O 2Ocm, h 8m — uscat 100%
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- I ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 1 5cm, h 4m - uscat l 00%
- I ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O lOcm, h 3m - uscat l00%.
Lucrădle avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al

terenului pe care se află arbońi, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene. astfel
- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat ec]iilibrul biologic al
acestuia (eu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anuLui);
-defrişarea se va efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic Iânăr.

Precizăm că propńetarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor. siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor.
respeclarea prevederiĺor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar ap]icându-se
sancţiuni conform art. 6. pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor uscati i în declin
biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l0 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunehiului de 20-28 cm, măsurată Ia I m de la bază şi
înălţimea exemplamlui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 l) în
perioada optimă (pńmăvara - toamna anului 2019) planiate astfel 5 ex, în spaţiul verde aferent
blocului de la adresa sus menţionată. respectiv 5 ex, în zone defieitare în vegetaţie de pe raza
sectorului 1.

La finalizarea lucrărilor de planiare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a ununţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea vedi5cării în
teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de propńetań/domnul are obligaţia, ca imediat după prinurea
avizu]ui să îl afşeze, în xerocopie. Ia avizieml blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 2 J ex.
Defrişare —4 ex. din cure Jex. în declin biologic, 3 uscate JOO% şi un iruuchi
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PRIMĂRJAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

23. MÁL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-duí PoÍigraňei nr. 4, sector 1, Bucure$i

Spre ştiînţă:
Asociaţia de Proprietari BIoc 2
Calea Griviţei nr 232, sector 1, Bucuresti
In atenţia domnului pre.şedinte

CJ Referitor Ia adresa Asociaţiei de Proprietari bloc 2 din Calea Griviţei nr. 232, sector 1,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1720456120.032019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr
2171/21.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra a 2 ex. abori situaţi în spatele blocului 2, sc, D i Ia colţul blocului, în apropierea
intrării în sc. F, Calea Griviţei nr.232, după verificarea efectuată pe teren, în data de
17.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc 2, sc D, Calea GrivÎţei nr. 232:

- 1 ex. Morus sp (dud) bitulpinal O 10-2Ocm, h 6m, nu prezintă urme vizibile de declin
biologic (scorburi sau atac de boli i dăunători), nu afectează faţada blocului, este usor
înclinat spre trotuar- reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării produceri de accidente sau
pagube materiale Ia condiţii meteorologice nefavorabile.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc 2, Iateral bloc, sc F, Calea Griviţei nr 232:

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 015-20 m, Ii 8m, uscate 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care

se află arborii, A.D.P. Sector 1, tel.021/319.32.58, 021/319.32.53, cu marcarea
corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea celor 2 arbori uscaţi 100%, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU a 2 ex. arbori cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia 1 m de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1)
în perioada optimă, toamna anului 2019, în spaUul verde aI blocului 2 de Ia adresa mai sus
menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
Defrişare — 2 ex. uscate 100%

ef Sewiciu Avize i Acorduri
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TREJ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3137/27.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1724071/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2569/02.04.2019, i Ia adresa dvs.
nr.4818/17.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1730196/19.04.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 3367/22.04.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea domnului

de emitere a avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore
situat în aliniamenul străzii Simion Barnuţiu, în dreptul imobilului nr.8, sector 1, după
verificarea efectuată pe teren, in data de 17.05.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările
ş completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamentul străzii Simion Barnuţiu, în dreptul imobflului nr. 8:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 8m — prezintă trunchi fisurat, atac puternic de boli
i dăunători, cilindrul central fiind afectat, existând pericolul prăbuirii Ia condiţii
meteorologice nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.D.P.
sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui in declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28
cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în
perioada optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfei :1 ex. în alveola
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rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex. în
zone deflcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

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

DJctor Executiv,
siţjfliarjana POPA
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 çaç9)ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

2 3 MAL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, 8ucureti

Spre ştiintă.
Domnul
Str. nr. ‚ sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5805/15.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1729749/18.042019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3328/19.04.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului de emitere a avizului de defriare pentru
intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în aliniamenul străzii Cireoaia, în dreptul imobilului
nr.21, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 17.05.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii aliniamentului:
Aliniamentul străzii Cireşoaia, în dreptul imobflului nr. 21: -

- 2 ex. Prunus cerasiíera (corcodu) e 25cm, h 6m, în dec)in biologic — înclinaţi
spre carosabil, prezintă scorburi i atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii
Ia condiţii meteorologice nefavorabile i producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţWor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor în declin
biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 12 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada
optimă (toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel : 2ex. în spaţiile rămase

Nr. 3328/1729749/
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Iibere în aliniament după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 1O
ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele lOex. arbori. in caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art4 din
aceiaşi act normativ.

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

Djjectąţ Executiv,
Si na POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU
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- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

I DIRECŢIA DE MEDIU

3 t MA 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigrafiei nr4, sector 1

Spre ştiinţă:
•AsociaUei de proprietari bI. 20J, Bd. Aiexandru erbănescu nr. 4 1-43, sc. 1, sector 1

-Domnului emaY:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1622/15.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1720436/20.03.2019 i Ia Directia de Mediu cu nr. 2166/21.03.2019, prin care ne transmiteţi

C
solicitarea domnului privind cererea Asociaţiei de Proprietari de emitere a
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 3 arbori situaţi în spaţiul verde aI bI. 20J
din bd. Alexandru Serbănescu, nr. 41-43, sc. 1, sector 1, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrołogic, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările ş completările ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti avizăm:
Toaletare:
SpaüuI verde spate bloc 20 J, Bđ Alexandru erbănescu nr. 4 1-43, sc. 1:

- 1 ex. Betula penduia (mesteacăn) ® 25cm, 1, lOm - reducerea cu 1/4 din
volumului coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate,
în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile

- 1 ex. Magnolia sp. (magnoiie) e 5Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din voiumul
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare I eliminarea ramurilor uscate în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc 20 J, Bd. Alexandru erbănescu nr 4 1-43, sc. 1:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 12m — uscat 100%.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care

se află arborii, ADPS1, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrăń)or,
evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i reţelele aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Nr. 2166/1720436/
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operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuIui şi a tehnologiei de execuţie a tăieriIor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării unui exempiar
arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm, măsurată
Ia înălţimea de 1 m de ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului,de Ia adresa sus
menţionată, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor apflca sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizuIui să îI afieze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru întiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de vaIabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 2 ex.
Defrişare— 1 ex. uscat 100%.

DIRFCTOR EXECUTIV,
Simon POPA

ef serviciu Acorduri i Avize,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 [o[npniçQ)9,.ep
DIRECŢIA DE MEDIU

3 t MA[ iuig
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre ştiintă:
Doamnei sector 1
E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 4019/15.03.2019, înregistrată Ia F.M.B cu nr.
1720443/20.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2169/21.03.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra a doi arbori situaţi În aliniamentul stradal din Bd. Luptătorilor nr. 85, sector 1, după
verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a ínventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal Bd. Luptă torilor nr. 85:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 6Ocm, h lOm, prezintă ramuri uscate - reducerea cu 1/2 din
inălţimea coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile
i eliminare ramuri uscate.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
ramurilor uscate i frânte), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din jur.

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

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

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINES,U
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

31. MAL ZUbJ
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poĺigrafiei nr4, sector 1, Bucure i

Spre ştünţă:
Doamna -maU -

Referitor Ia adresa dvs. nr. 4022/15.03.2019 înregistrată ia P.M.B cu nr.
1720448/20.03.2019 si Ia Directia de Mediu cu nr 2170/21.03.2018, prin care ne transmiteţi
solicitarea doamnei ‚

de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore situat În faţa blocului X/5, sc. A, Iângă parcarea de reedinţă din str. George Valentin

- Bibescu nr 27-29, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiřicările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, avizăm:
Toaletare:

În faţa blocului, în alveolă, în parcarea de reedinţă (....‚
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 5Ocm, h 12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentuiui

cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se
află arborele, ADPS1, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiiIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu Fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate i frânte), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaieiare —1 ex.
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DiRECŢIA DE MEDIU

3 t MAJ. 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrefiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
Domnului Str. nr ep. sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea donmului înregistrată la P.M.B cu nr. 1720967/21.03.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2210/22.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul străzii Ductului, în dreptul imobilului nr.
1, sector 1, după verificarea efcctuată pe teren, în data de 02.05.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaktare:
Aliniarnentul străzii Duetului, în dreptul irnobilului nr. 1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 25cm, h 1 2m, exemplar viabil, kumos conformat, fără urme
vizibile de declin biologic (scorburi, atac de boli ş dăunători), sistcmul radicular al arborelui a ridicat
o pare din dalele de beton ce formează trotuarul - reducerea cu 1/3 din volumul coronamenmlui cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin &ângerea i prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile
şi răzuirea rădăcinilor ca soluţie tehnică în ceea ce privete problemele generate de sistemul
radicular al arborelui şi refacerea dalelor trotuarului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate ş frânte), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toažetare —] ex.

DIRECT T1V,
Simon arian. A

Şef serviciu Acorduri i Avize,
4' j Expert Daniela VOINESC

tt?, ŕÎntocmit rĺ4'Ćp 24. AM
Expert Vasilica PLEŞU f4».. ‘ O19

Red: G. M./5 exJ22.05.201 9 — prezentul aviz a fost postat pe site- uI PMB.
pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 onania2l9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

31. MAL 2019

CĂ TRE,
S.C. Automotive Business CIub SRL

Str. Carpaţi nr. 44, etaj 1, ap.Z sector 1, Bucureti

Spre tiintă
Doamna

(Str. Cpt. Alexandru erbănescu sector 1)

Referitor Ia cererea doamnei în calitate de delegat aI societăţii
dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1723544/29.03.2019 si Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2518/01.04.2019, cu completarea înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1725804/08.04.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2848/09.04.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 2 arbori uscaţi situaţi în str. Cpt. Alexandru erbănescu nr. 85,
sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 17.05.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic, pentru care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti avizăm:
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl nr 85, str Cpt. Alexandru etbănescu, stânga clădire, Ia Umita gardului cu
Hoteí Phoenicia

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 6Ocm, h 12m — uscat 100%
Curte imobU nr. 85, str CpĹ Alexandru Şerbănescu, dreapta clădire, Ia Iimita cu gardului cu
trotuarul

- 1 ex. Ulmus sp.( ulm) O 3Ocm, 1, 12m — uscat 100%
Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe
care se afiă arborii, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea celor 2 arbori uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori cu
balot de pământ, cu circumferinta trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia înălţimea de 1
m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei ín funcţie de
specie, conform Angajamentuiui de Plantare nr.251 8,2848/N21 .05.2019, pe proprietatea
din Cpt. Alexandru erbănescu nr. 85, sector 1, în prima perioadă optimă de plantare,
toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

I 1
1Ţ
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La finaflzarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art4 din aceIaşi act normativ.

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

Defrişare — 2 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- OPA

yt'

‘

ef serviciu Acorduri i Avize,

no' Expert Daniela VOINESCU

L
Tntocmit,

Expert Vasilica PLEŞUJŚLA

2ĹMA[ 20*

Red: G. M./5 ex.122.05.2019 — prezentul aviz a fost postat pe site- uI PMB.
pe đata

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

31. M4Lg

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1

Spre ştiinţă:
-Asociaţia de Proprietari bloc 8
Str. lon Câmpineanu nr. 22-24, sector 1, 8ucure.ti
— Domnului
Str. nr. bL s. sc. eL ‚ ap. sector Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1826/27.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1724073/01.04.2019 i Ia Directia de Mediu cu nr. 2571/02.04.2018, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori situaţi în spaţiul verde din parcarea de reedinţă din curtea
interioară a imobilului din str. Ion Câmpineanu nr. 22-24, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 06.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea I
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările
ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu aferent blocului 8, str. Ion Câmpineanu nr. 22-24, spate bloc, Iângă parcarea de
reedinţă

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor cu aplicarea IucrărUor de echilibrare
i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerü de pagube materiale sau
accidente prin frângerea iprăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabUe

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 14m, situat Iângă Iocul de parcare nr. 20 (în
dreptulnr. 19)

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 2Ocm, h 12m, situat Iângă Ioculde parcare nr. 17i 18
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 12m,situat Iângă Ioculde parcare nr. 15

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborii, ADPS1, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte), evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că, administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborele este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor ş a persoanelor în
zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului ş a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

Nr. 2571/1724073/
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în caz contrar apflcându-se sancţiuni conform art 6, pct, B din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(((
j DE MEDIU

ef serviciu Acorduri i Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Vasilica PLEŞU

Red: G. M./5 exJ23.05.2019 — prezentut aviz a fost postat pe site- uI PMB.
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

roPąną2»J9.?i

3tMÁŁ2ÜIS

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari bloc 2
Str. Av. Popi$eanu nr. 3, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5328/03.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1726569/09.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2878/10.04.2019, prin care se solicitaţi

( emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui brad situat în spaţiul verde
aferent bI. 2 din str. Av. Popiteanu nr. 3, sector 1, „ arbore care s-a înclinat Ia ploaia rece
din ianuarie, existând pericolul producerii de accidente sau pagube materiale Ia condiţii
meteo nefavorabile", după verificarea efectuată pe teren, în data de 20.05.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modíflcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde aI blocului, dreapta alee acces bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 6Ocm, h 16m, prezintă 2 arpante frânte în coronament -

reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
i eliminare arpante frânte din coronament i a ramurilor uscate.
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde aI blocului, dreapta alee acces bloc:

- 1 ex. Abies alba (brad) O 3Ocm, h 6m, înclinat spre aleea pietonală, dezrădăcinat în
partea opusă înclinării, existănd pericolul producerii de accidente sau pagube materiale Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui pe care
se află arborii, ADPS 1, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces ş reţelele aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

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

Nr. 287811726569/
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui aflat în
pericol de prăbusire, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantărfl a 6 ex. arbori cu balot de pământ, cu circumferinta trunchiului de 20-28
cm, măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în spaţiul verde aI blocului rămas liber după
extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex. în zonele deficitare de pe
raza sectorului 1, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019- toamna
anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arĹ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i unde s-au
plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afleze,
în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înstiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

efseMciu Acorduri i Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Vasilica PLEŞU

2 É.MA 2019

Red: G. M./5 exJ22.05.2019 — prezentul aviz a fost postat pe site- uI PMB.
pe data

de
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PRIMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

31 MA[2Ü79

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucure.şti

Spre ştiinţă:
Asociaţiei de DroDrietari bI. 26. str. Presei nr 2, sc. B, sector 1
E-mafl:

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 2882/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1726566/09.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2879/10.04.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea Asociaţiei de proprietari de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore amplasat în spaţiul verde aferent blocului 26 din str. Presei nr. 2, sector
1, după verificarea efectuată pe teren, in data de 20.05.2019, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare I H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Spaţiu verde stânga acces bloc:

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O BOcm, h 14m —în declin biologic,
prezintă scorburi pe trunchi i atac de boli i dăunători, existând pericolul prăbuirii Ia
condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrarea de defriare avizată se va executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P.
sector 1, nr. de telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur ş
a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
bioiogic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1 pentru arborii în declin
biologic) în perioada optimă ( toamna anului 2019- primăvara anului 2020) astfel : 1 ex. în
spaţiul verde aI blocului după extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5
ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea lucrăriior de plantare conf. ad.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele

Nr. 2879117265661
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unde s-au plantat cele 5 ex. arbori. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4
din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
in xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana PQPA

jUNłc,

4WIA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Exp. Daniela VOINESCU

Intocmit
Expert Vasilica PLEŞUąÇ,

Red: G.M. /5 ex. — 21.05.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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r PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
IJC&.; glflj..

I DIRECŢIA DE MEDIU

‘51 Mj ?D7

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoIigraŰei nr.4, sector 1

Spre ştiinţă:
Domnului
Str sector, Bucuresti

c

Referitor Ia adresa dvs. nr. 2643/03.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1726565/09.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2880/10.04.2019, prin care ne transmiteţi
solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate de defriare pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul din str. Saradei nr. 72, sectorl, „din
cauză că a afectat casa (crăpată)", după veriFicarea efectuată pe teren în data de
20.052019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal, str. aradeî, în dreptul imobilului nr. 72:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 9Ocm, h 12m, prezintă scorbură pe trunchi i pe o
sarpantă fără a fi afectat în mod vizibil cilindrul central - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

r materiale sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo
nefavorabile si degajare cabluri electrice.

Lucrarea avizată se va executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborele, ADPS1, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului BucureU în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte), evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur.

Precizăm că, administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborele este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în
zona operaUunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009.

Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii domnului privind emiterea
avizului de specialitate de defrişare a exemplarului, în conformitate cu art, 8 din Anexa nr. 1

Nr. 288011726565/
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Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea normelor de protecţie a spatiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureşti este necesar ca domnul să prezinte Ia
Direcţia de Mediu o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul aI arborelui afectează
structura de rezistenţă a imobilului nr. 72 din str aradei, sector 1. Lista experţilor tehnici
atestaţi-Bucureşti se poate găsi pe site-uI M.D.R.A.P.

(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionaleiexperti-tehnici).
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare—1 ex.

DIRECJQR EXECUTIV,
SWM$na POPA

Ět%f

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLESU

2 L MA[ 201k

Red. G.M. 5ex.122052019 - prezentui aviz a fost postat pe site-ui PMB
pe data de
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PRIMĂRIAMUNICIMULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2976117269501

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poíigrafiei nr.4, sector 1

Spre ştÎînţă:
&C. Italiana Edilizia SRL, Str Stirbei Vodă nr. 36, sector 1
E-mad:

o
Referitor Ia cererea d-nei F în calitate de împuternicit aI S.C. Italiana

Edilizia SRL, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1726950/10.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2976/11.04.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra a 3 arbori situaţi în aliniamentul stradal din str. tirbei Vodă nr. 118-122, sector 1,
după veriFicarea efectuată pe teren, în data de 07.05.2019, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:

Aliniament stradal, str. tirbei Vodă nr. 118-122
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 2Ocm, h 6m ‚ înclinat spre carosabil, nu prezintă

semne vizibile de declin biologic (scorburi, atac de boli i dăunători) - reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea evitării producerü
de pagube materiale sau accidente prin frăngerea i prăbuirea de ramuri Ia condiţii meteo

O nefavorabile.
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 6Ocm, h lOm, nu prezintă semne vizibile de declin

biologic( scorburi, atac de boli ş dăunători) - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuirea de ramuri Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se or executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate ş frânte), evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărU construcţiilor din jur.

Precizăm că, administratorul Iegal al terenului pe care se află arborii este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor ş a persoanelor în
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zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii ş este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.42212001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Toaletare —3 ex.

DI CTOR EXECUTIV,
ariana POPA

l ‘ ef serviciu Acorduri i Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU
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Red; G. M/5 exJ2l .05.2019 — prezentul aviz a fost postat pe site- iI PMB.
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 ç(npnţq2QJţu
DIRECŢIA DE MEDIU

31 MALzoi

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4 Sector 1, Bucureti

Spre ştîinţă:
Domn uIui ‚ Str. - nr sector 1
E-maiI:

Referitor Ia adresa domnului inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1727673/12.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3052/15.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de defriare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul
străzii Inginer Zablovschi nr. 85, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de
20.05.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Inginer Zablovschi nr. 85:

- 1 ex. Acer sp.(arţar) O 6Ocm, h 1 Om — prezintă trunchi cu multiple fisuri, atac de boli
i dăunători, Ia inserţia arpanteIor prezintă scorburi, atac de boli i dăunători.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
6 ex. arbori cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă,
toamna anului 2019- primăvara anului 2020, astfel : 1 ex. în alveola rămasă Iiberă după
extragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, în zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în cornpensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

Nr. 305211727673/
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Đefrişare — 1 ex. în declin biologîc.

Director Executiv,
ariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Expert Daniela VOINESCU

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU

n

Red: &M. /5 ex. — 2105.2019 prezentuÍ avíz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIAMUNICIHULUI BUCUREŞfl q?9)9ęp
DIRECŢIA DE MEDIU

3 t MAŁ 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraflei nr4, sector 1

Spre ştiinţă:

- Doamnei
E-mafl:

Referitor la adresa dvs. nr. 2648/18.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1731723/24.04.2019

şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3528/25.04.2019, prin care ne transmiteţi solicitarea doamnei
de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arboń

situaţi pe B-dul bucuretii Noi, în dreptuj Parcului Bazilescu, lângă slaţia RATB, sector 1, după

veńficarea efectuată pe teren, în data de 20.05.2019, s-a inventadat următorul mateńal dendrologic,

in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţii]or verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modificădle şi completăńle ulteńoare. H.C.G.M.B nr.1 14/20 l 1 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor vcrzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:
Toaletare:
La intrarea în Parc:d Bazdescu, dreapta aleea acces parc, spaţůd verde, la limita garduhd cu

trotuarul:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 12m, înclinat spre trotuar - reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea evitării produeerii de pagube

materiale sau accidente prin fřângerea şi prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.

La intrarea în Parcul Bazilescu ‚ stânga aleea acces parc, spafhd verde, la limita gardului cu

trotuand:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O lScm, h 8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamenmlui i

eliminarea ramudlor uscate, în vederea evitării producerii de pagube mateńale sau accidente prin

&âigerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile
In alinian,entu( stradal, în dreptul Parcului BazUescu, între stafia RA TB spre str. Subcetate:

- l ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h 14m, prezintă şarpante uscate- reducerea cu 1/3 din

volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuşirea de ramuri

la condiţii meteo nefavorabile şi eliminare şarpante uscate.
Defrişare cu extragerea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:

In aliniamentul strada4 în dreptul Parcului Bazilescu, între staţia RA TB spre str. Subcetate:
- I ex. Acer sp. (arţar) O 6Ocm, h 8m, în declin biologic prezintă la bază atac de boli i

dăunătoń, existând pericolul prăbuşirü la condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietawlui sau administratorului legal al terenului

pe care se află arborii. ADPS1. cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloea căile de acces i reţelele aeriene, astfel

Nr. 3528117317231
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- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ła H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, )ucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului);

- defrişarea se va efectua. pentru evitarea producedi de evenimente cu urmări nedońte şi crearea
condiţiilor necesare plantărü de material dendrologie tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin biologic
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm, măsurată la înălţimea de 1
m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 6 :1) în perioada optimă (toamna anului 2019) pLantate astfel 1 ex. în aíveola rămasă
Iiberă după atragerea rădăcinilor Ia adresa sus menţionată, respectiv 5 ex, in zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectomlui 1.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü în
teren a plantăňlor în compensare. dată la care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este vaLabil însoţit de avizul
emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind proiejarea Monumentelor Istońce. cu
completăńle şi modificările ulterioare, pentnt arborii situaţi în zonele protejate.
Toaletare — 3 at

Defrişare
— J ex. ín declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirna1riana POPAa
ţ DIREĆT(A\

DE MEŮIU . .

/ ef serviciu Acordun ę; Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Vasilica FLEŞU
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rr PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ü t IOV. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJiei nr. 4, Secior 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 15773/09.09.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1771815/11.09.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 10395/12.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de defriare pentru arborii
uscaţi 100%, situaţi în str. Biserica Enei, vis-â-vis de Facultatea de Arhitectură, după verificarea efectuată
pe teren, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

f privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolelor:
Aliniarnent slradal B-dul Nicolae Bălcescu nr. 3-5, în faţa nwgazinulni Orange Shop

- 3ex. Acer sp. (a%ar) O 30-6Ocm, h 6-8m -uscate 100%
Lucrările de defřiare avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se

află arborü, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de äcces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1 m de la bază şi înălţimea exemplarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru arborii uscaţi) în perioada optimă (
primăvara anului 2020-toamna anului 2020), în locurile rămase libere în urma defrişării de la adresa sus
menţionată, în vederea completării aliniamentului stradal, conform prevederilor H.C.G.M.B nr.1 14/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de avizul
Ministerului Cu]turii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone Protejate de pe raza
Municipiului Bucureşti

Defrişare —3 e.t uscate 1 OO%

Di rector€xeęutiv,
- /0 N\

Simona-gianana POPA

Tntocmit

\ [Î%hÝ Expert Vasilica PLEŞU (Ĺ-t

Red; V.P/4ex. — 29.10.2019 prezentul awz a fost postat pe sŕte-uI PMB
hţ:jlvĄą.omb,ro/înstitutif/orimdaÍdirectiiIdirectia mediu/pvize arbori n nsuItarę/pvize prboń in consullare.oho, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O t wuv. 2013

CĂTRE
ADMINISTRA ŢL4 DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Paligrajiei ;v•. 4 Secwr 1, Bzwuresli

Spre ştiinţă
-Inspectoratul General aI Poliţiei Române
Direcţia Generală de Poliţie A Municipiului Bucureşti
Poliţia Sectorului 1
Secţia 3 Poliţie
Str. G-ral U.M. Berthelot nr. 34, sector 1, Bucureşti

-Direcţia Generală Administraţie şi Relaţia cu CGMB
Direcţia Relaţii cu Publicul şi Rcgistratură

Referitor la adresa Direcţiei Generale Administraţie şi Relaţia cu CGMB- Direcţia Relaţii cu
Publicul i Registratură, privind petiţia transmisă de către DGP-Poliţia Sectorului 1 -Secţia 3 Poliţie
şi înregistrată la Primăria Municipiului Bucureti cu nr. 1770676/06.09.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 10427/12.09.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra arborilor situaţi în spaţiile verzi aferente Parcului Witting din B-dul Dinicu Golescu nr. 31,
sector 1 şi Parcuţui Gării de Nord din B-dul Dinicu Golescu nr. 40, sector 1, vă facern cunoscut că
la verifiearea efectuată pe teren în data de 25.10.2019, s-a inventańat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

O
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulteňoare
i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bueureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde Parc Wiuing, B-dul Dinicu Gokscu nr. 31

- 1 ex. Abies alba (brad) O 2Ocm, h 6m, 1 00% uscat
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021.319.32.58,

021.319.32.53, evacuându-se masa lenmoasă rezu]tată în urma deńişării, pentru a nu bloca căile de
acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeńene, precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de mateńal dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, in compensarea arborelui avizat pentru de&iare, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore
tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm i mnălţime corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de speeie, în locul rămas liber în urma defrişării, în spaţiul verde din
Parcul Witting din B-dul Dinicu Golescu nr. 31, sector 1, în perioada optimă de plantare din
primăvara - toamna anului 2020.

Nr. 1770676/ 10427/



La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti. aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńflcării în teren a
plantăńlor in compensare, In caz conlrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

In ceea ce priveşte aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/ echilibrare.
asupra coronamentelor arborilor din spaţiile verzi aferente Parcului Witting din B-dul Dinicu
Golescu nr. 31, sector l i Parcul Gării de Nord din B-dul Dinicu Golescu nr. 40. sector 1, vă
comunicăm următoarele:

1) calitatea dvs. de administrator aL spaţiilor verzi potrivit actelor normative emise de
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Łocal al Sectorului l şi obligaţiiLe ce vă
revin pńvind: protecţia şi conservarea spaţiiĺor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea
compoziţiei i a calităţii spaţńlor verzi; elaborarea i aplicarea unui complex de măsuri privind
aducerea i rnenţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare hrncţiilor lor, potrivit prevederilor
art.7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanu]
localităţilor.

2) cuprinsul adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti -

Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor verzi publice simate pe raza
Municipiului Bucureşti le este acordat dreptul de a efectua lucrări de întreţinere, formare i
regenerare a arborilor i arbuştilor aflaţi pe spaţiile verzi administrate, ťără a fi necesară solicitarea
prealabilă de emitere a ayizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
MunicipiuLui Bucureti. In perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu respectarea tuturor
condiüilor stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 şi în Anexele nr. 1 i nr. 2 ale accstcia.

Astfel, administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunuri]or şi a
persoanelor în zona operaţiunilor. supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului.
respectarea tehiiologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6.
pct, 8 din Mexa nr, l 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 2 ani de la data emiteńi pentru lucrările de
defriare.

DeJHare — I ex. uscaí 100%

POPA

17 OCJHI

Expert Vasilica PLEŞU(AJ%.

ed V.P. / 6 ex. — 29.10.2019 prezcntul aviz a fost postaL pe site-ul PMB
pe daIa de

DIRECTOR EXECUTIV,



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

CĂTRE
R.A. —ADMIN1STRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

R.A.-A.P.P.S. —S.AJ.FÁ. — e-mail:
Str, Fabrica de Glucoză nr. 3A, Sector 2, Bucuresti

( B-đul Primăverii nr. 48, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 4300/18.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1747451/19.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 5935/20.06.2019, prin care soiicitaţi

emiterea avizului de specialitate de defrisare pentru un arbore situat în curtea imobilului

nr. 48 din B-dui Primăverii, sector 1, după veriflcarea efectuată pe teren, în data de

07.10.2019, a fost inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate

cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul

Iocalităţiior, cu modificăriie şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinhlor:
Cufle imobiI nr. 48 B-dul Primăverii, dreapta acces imobiI

-lex. Pinus sp.(pin) 6Ocm, h 18m- arborele este dezechiiibrat deoarece prin

eliminarea ramurilor uscate de la bază a rămas în vegetaţie doar várfui cunoscut sub

numele de »cuib de barză" iar prin reducerea înălţimii coronamentului nu se poate forma

un coronament astfel încát să se elimine pericolul de frângere a exemplarului la condiţii

meteoroiogice nefavorabile.
Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija

proprietarului/administratorului Iegal aI terenului pe care se afIă arborele, cu personal

specializat/autorizat, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi

crearea condiţiilor necesare plantării de material dendroiogic tânăr, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau a deteriorării construcţiiior din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe

carosabii.
Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni

conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori

tineri cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de

aM

Nr. 1747451/5935!
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lrn de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în primăvara anului 2020, în curtea imobilului nr.48 din B-dul Primăverii, conform
Angajamentului de Plantare nr.5935/N29i0.2019

La finaflzarea iucrărilor de plantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa
304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
verificărU în teren. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil
însoţit de avizui emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor istorice, cu completăriie i modificările ulterioare, pentru arborfl situaţi în
zoneie protejate.

Defrişare -1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV
SimonpMariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTK4 ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJiei nr. 4 Secior 1, Bueureş!i

Nr. 1751877/6609/ Ü& NDV 2013

Spre fliinţă
Asociaţa de Proprietari bloe 9
Str. Prunaru nr. 1, sector 1, Bucureşti
e-mail: -

Referitor la adresa dvs. nr.10738/28.06.2019. înregistrată la Primăria Municipiului

Bucureşti cu nr.1751877/03.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6609/04.07.2019, prin care ne

transmiteţi solicitarea Asociaţiei de Propńetań bloc 9 din str. Prunaru nr. 1, de emitere a avizului

de specialitate pentru arbońi amplasaţi în spaţiul verde al blocului 9 din str. Prunaru nr. 1, sector 1,

după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.10.2019, a fost inventariat următoruł matedał
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completăńle ulterioare

şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiHor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi seoaterea rădăcinilar:

SpaUuI verde bioc 9, str. Prunaru nr. 1, stânga acces scara A
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 12m — în declin biologic, prezintă scorbură profundă pe

injnchi, atac de boli şi dăunători. cilindrul cermtral este afectat, existând pericolul prăbuşińi la

C
condiţii meteorologice nefavorabile şi produceńi de accidente sau pagube matedale.

Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat pentru

deh-işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obtigaţia plaitării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pămâiit cu circumferinţa trunchiuĺui de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi

înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 6/1 pentru

arbońi în declin biologic) în perioada optimă, primăvara-toamna anului 2020, astfel. 1 ex, in spaţiul
verde al blocului 9, din str. Prunaru nr. 1, în locul rămas liber în urma dcfrişăńi şi 5 ex, în zonele
deflcitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantăńlor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 5

ex. arboń, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

Bd. Reaina Disabeta nr. 47. cvd uo$taI 050013. sedor 5, Bucureş, România I3i $



În ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/ echilibrare,
asupra arborilor aflaţi în spaţiul verde al blocului 9 din str. Prunani nr. 1, vă comunicăm
următoarele:

l)calitatea dvs. de administrator al spaţiilor verzi potrivit actelor normative emise de
Consiiiul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Loeal al Sectorului 1-6 i obligaţiile ce vă
revin privind; protecţia i conservarea spaţiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea
compoziţiei i a calităţii spaţiilor verzi; elaborarea i aplicarea unui complex de măsuri privind
aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor, potrivit prevederilor
art.7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea i adrninistrarea spaţńlor verzi din intravilanul
localităţilor.

2)cuprinsul adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Pńmăda Municipiului Bucureti
Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucuresti le este acordat dreptul de a efectua lucrări de întreţinere, formare i
regenerare a arborilor i arbuti1or aflaţi pe spaţiile verzi administrate, ĺără a fi necesară solicitarea
prealabilă de emitere a ayizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti, In perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu respectarca tuturor
condiţiilor stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 i în Anexele nr. 1 i nr. 2 alc acesteia.

Astfel, administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicândwse sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor dc protecţie a
spaţiiLor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DeJriure — lav. în declh, biologic
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O& NQţ 1Üiu

CĂ TRE,
Domnul

e-mafl:

Referitor Ia adresa Administraţiei Domeniului Publie Sector ] nr. 14972/04.09.2019, inregistrată Ia

Primăria Municipiuiui Bucureşti cu nr.1770193/05.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10062/06.09.20I9,

prin ne transmite cererea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului

nr, 13 din str. Dr. lacob Felix, sector 1 şi Ia completarea dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti

cu nr.178651 1/25.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12152/28.10.2019, după verificarea efectuată pe

teren, în data de 7.10.20I9, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformilate cu

Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările şi completúrile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizňm:
Toaletare:
SpajiuI verde spae cwie imobil nr. 13, st;'. Dr. ĺacob Felix

-lex. Acer sp. (aijar) OlScm hlOm- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, Ia condiţii meteo nefavorabile.
-2ex. Ailanthus altissiama (fals oţetar) O3060citi b14-16m- reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin &ăngerea şi prăbuşirea de ramuri, Ia condiţii meteo

nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija şi cu acordul proprietarilor legali ai terenului pe care se

află arborii, cu personal specializaüautorizat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor,

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

de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —3 ar. arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

rpy

CĂ TRE,
Domnul (

Str. nr. ‚ sector 1, Bucure$1

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1773263/
1L09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10613/18.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru toaletarea arborilor situaţi în curtea imobilului nr. 43 din str. Mircea Vulcănescu,
sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 22.10.2019, s-a inventariat următorul
materiaL dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăńle şi completările ulterioare

şi H.C.G.M.B. ns.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr. 43, str Mircea Vułcănescu

-l2ex. Tilia sp. (tei) Oĺ5-3Ocm h8-lOm- reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerä de

pagube materiale sau accidente prin ttângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteorologice
nefavorabile.

-lex. Acer sp. (arţar) Ol5cm h8m- reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului cu
aphcarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea rarnuńlor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteorologice
nefavorabile.

-2ex. Celtis sp. (sâmbovina) O10-l5cm
coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare
evitării producerii de pagube materiale sau accidente
condiţii meteorologiee nefavorabile.

-lex. Ulmus sp. (ulm) OlScm h8m-
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea
pagube materiale sau accidente prin &ângerea
nefavorabile.

reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului cu
ramurilor uscate, în vederea evităńi produceńi de
şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteorologice

Lucrările avizate se vor executa prin grija şi cu acordul proprietarilor legali ai terenului pe
care se află arborii, cu personal specializatlautorizat, conform art.6 pct. 6, Mexa 1 din H.C.G.M.B.

rw. 304/2009 privind Nomiele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiu]ui Bucureşti,

în perioada dc repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamxia), pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa

în orice perioadă a wiului). evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Nr. 1773263/ 10613!

h8-m- reducerea cu 1/4 din volumul
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuri, la

reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului cu
ramudlor uscate, în vederea evitării producerii de
şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteorologice

-Iex. Morus sp. (dud) O2Ocm h8m-
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea
pagube materiale sau accidente prin frângerea
nefavorabile.
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Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegberea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6.
pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30472009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleiare —17 cx. arborŕ.

DIRECTOR EXECUTIV
Sirn afgna POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMJNISTK4 ŢIA DOMENIUŁ UI PUBLIC SECTOR I

B-dul PožîgraJiei nr. 4 Seclor], BzscureIi

Spre ştiinţă
Asoeiaţia de Proprietari bloc 7
B-dul Mareşal Alexandru Averescu nr. 4,sc.A. sector 1, Bucureşti

Domnului Preşedinte al Asoeiaţiei de Proprietari -(
e-mail

Referitor la adresa domnului ‚ înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti

cu nr.1774900/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10779/23.09.2019, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un „copac uscat rupt din rădăcină rămas sprijinit de gard

situat în B-dul Mareşal Averescu nr. 7, bl 4 şi un copac uscat situat pe B-dul Mareşal Alexandru

Averescu nr. 24, sector 1", după verificarea efecwată pe teren, în data de 28.10.2019, a fost

inventariat următorul material dcndrologk pentru care, În conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiReările şi

completările ultedoare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor

stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea

Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm

Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Aliniament/platbandă, B-dul Mareşal Alavandnz A veresczz nr. 24

- 1 ex. Populus sp. (plop) O SOcm, h l 8m — uscat 1 00%
Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon

021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerü de evenimente eu urmări nedońte,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţülor dinjur şi a reţelelor aeńene.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborelui avizat pentru deitişare, conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr cu balot de pământ cu

circumferinţa tmnchiului de 20-28cm. măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea

exemplarului corespunzătoare circumferinţei în hrncţie de specie (raport de 1 :1 pentru arborii

uscaţi) în perioada optimă, pńmăvara-toanma anului 2020, în platbandă, în locul rămas liber în

urma deüişăńi din locaţia sus menţionată.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Mexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

Nr. 1774900/ 10779/ U 6. NOV. 2019
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teren a plantăńlor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act
normativ.

In ceea ee priveşte arborele prăbuşit, situat în spaţiul verde al blocului 4 din B-dul Marea1
Alexandru Averescu nr. 7. sc. A, potrivit prevederilor HCGMB 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.6, alinA, pct.a «în
cazul prăbuşirü unor arboriĺramuri, datorită inregistrărüfenonzenelor meteorologice nefävorabile,
proprietariUadministratorii legali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor şi ridicarea
materiahdui lemnos pentru descongestionarea zonei, In locul arborilor dezafectaţi se vor ęfectua
plantări, iar pentru arborü deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie «

Astfel, pentru refacerea fondului vegetal. în compensarea arborelui prăbuşit aveţi obligaţia
(ADPS 1) plantărü a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu circumfeńnţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare din toanma anului 2019 sau primăvara
anului 2020.

Lucrările se vor executa prin grija dvs.( ADPS1) în calitate de administrator legal al
terenului pe care se afla arborü, luându-se măsuri de întreţinere în scopul prinderü materialului
dendrologic plantat.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturü. întrucât locaţia flgurează pe lista Monumentelor Istońce/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defriare — lex. uscat 100%

Dir9*ptŞE2ćşcutiv,
Sj?na-śna POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

V 1. NOV 2019

Red: V.P.. /5 ex. — Ol.ll.2019 prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB
httoiAwAv.omb.roíinstitutiilorimaria/directiifdirectia mediWavize arbori in consuttarelavize arboh in nsultare.oho, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 41 d poştal 050013, sedor 5. Bucureşb, Románta
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Domnul

Str. i nr. ‚ ap. sector 1, Bucureşti
e-mail:

Referitor la adresa dvs., înregistrată ta Primăria Municipiutui Bucureşti cu

nr.1775255/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10852/24.09.2019, prin care solicitaţi emiterea

avizului de speciatitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 1 SA din str. Bruxeltes, sector

1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.10.2019, s-a inventańat următoru] material

dendrologic pentru care, în çonformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiior, cu modificările şi completăńte ulterioare

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

Municipiutui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
CurÍe imobil nr. 15 A, str. Bru. eUes, dreapta acces imobil

-lex. Tilia sp. (tei) O5Ocm hlOm- reducerea cu 1/3 din volumut coronamentului cu

aplicarea tucrăńlor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evităńi produceńi de

pagube mateńate sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, la condiţii meteo

nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află

arborele, cu personal specializaťautorizat, conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiitor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa

în orice perioadă a anului), evaeuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidente]or sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că propńetarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedeńtor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apticându-se sancţiuni conform art. 6,

pct, 8 din Anexa nr. 1 la RC.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare —I ex. arbore.

DIJ$&€Y2EXECUTIV
Si nna-Ma - POPA

. \Q1V
‘.

‘IJ\_O Intocmit,
Expert Vasflica PLEŞUf&

Red:VP/5exľOl11.2019 1'
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htlp:flwpmbro/institutiiIprimaria/directiiidirectia mediuĺavize arbori in consultamiavize awori in consultareoho . pe data de “
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O 6. NUV. LU1

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJiei nr.4 Secfor 1, Bucureşti

Spre ştiinţă
Doamna -

email: --

Referitor la adresa dvs. nr. 16470/27.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1777866/30.09.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.11082/01.J0,2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei L, de emitere a avizului de deftişare pentru doi
arbori amplasaţi în aliniamentul din str.Arţarului nr.48, sector 1, după verificarea efectuată pe teren,
în data de 30.10.2019. a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanuł

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/20 I 1 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de ahniament şi H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăeinilar cu păstrarea obJigatorie a alveolei:
Áliniamentul străzii Arýarului, în dreptul imobiluhzi nr. 48

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 12m — în declin biologic. prezintă scorbuń la colet şi
pe truncbi, atac de boli şi dăunători, lipsă cilindrul central, existâM pericolul prăbuşińi la condiţii
meteorologice nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube mateńale.

Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului in compensarea arborelui avizat pentru
deh-işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex. arboń tineri cu balot
de pământ cu circumferinţa tmnchiului de 20-28cm. măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specic (raport de 6/1 pentru

arbońi în declin biologie) în perioada optimă, pńmăvara-toamna anului 2020, în alveola rămasă
liberă în urma defńşării de la adresa sus menţionată, in vederea completăńi aliniamentului stradal
conform prevederilor H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţülor de aliniament.

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

Nr. 1777866/ 11082/

&1. Reona Elisabeta nr. 47. cođ oosta! 050013, sedor 5, Bucureşli, Romănia



În ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/ echilibrare.
asupra coronamentului exemplarului Tilia sp.(tei) situat în aliniamentul stradal din str. Arţarului nr.
48, stânga acces imobil, vă comunicăm următoarele

1) calitatea dvs. de administrator al spaţiilor verzi potrivit actelor normalive emise de
Consiliul Seneral al Municipiului Bucureti şi Consiliul Local al Seçtorului 1-6 şi obligaţiile ce vă
revin pńvind: protecţia i conservarea spaţiilor verzi; regenerarea, extinderea, ameliorarea
compoziiei i a calităţii spaţiilor verzi; elaborarea i aplicarea unui complex de măsuri privind
aducerea i menţinerea spaţiilor verzi in starea corespunzătoare hincţiilor lor, potrivit prevederilor
art.7 din Łegea nr.24/2007 privind reglernentarea i adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul
ocalităţilor.

2) cuprinsul adresei nr 11279/04.102019 emisă de Primăria Municipiu]ui Bucureti -
Direcţia de Mediu, prin care administratońlor legali ai spaţiilor verzi publice situale pe raza
Municipiului Bucuresti Ie este acordat dreptul de a efectua lucrări de întreţinere, formare i
regenerare a arborilor i arbuştilor aflaţi pe spaţiile verzi administrate, tră a fi necesară solicitarea
prealabilă de emitere a ayizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadml Primăriei
Municipiului Bucureşti. In perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu rcspcctarea tuturor
condiţiilor stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 i în Anexcle nr. 1 i nr. 2 alc accsteia.

Astfel, administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, pńvind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrisare — lex. î,, decfln biologic

Director Executiv,
Simona ariana POPA

c \.;

I tnocmi
Expert Vasilica PLEŞ

1. :c 1ą

Red V.P.. /5 er — 31.10.2019 prezontuż aviz a !ostpostat pe sde.uJ PMB
hUp:iţ,pmb ro/institutiiţnrimriWdirectiiĺdirectia męiuíavize arbod in consulţpręÍpvize arbod in consultare DhD. pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O 6. NWI. 2Ű1

CĂ TRE,
Domnul

e-maiI:

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1778842/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1 1215/03.10.2019, prin care solicitaţi emiterea

avizului de specialitate pentru toaletarea unui arbore, gutui, situat în curtea imobilului nr, 13 din str.

Lotru, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, in data de 28.10.20219, s-a inventariat

următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi

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

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletarc:
Curle imobU nr.13, str. Łotru

-lex.Cydonia oblonga (gutui) O2Scm, h8m- reducerea cu 1/3 din volumul eoronamenmlui

cu aplicaxea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evităńi producerii de

pagube materiale sau accidente prin &ängerea şi prăbuşirea de ramuń, La condiţii meteorologice

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

pe care se află arborele, cu personal specializatlautorizat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din

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

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriĺor (primăvara-toamna), pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte. operaţiune

ce se poate executa în orice perioadă a anului). evacuându-se masa lemnoas(i pentru a nu bloca căile

de acces. luâidu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţü]or din jur şi a

reţelelor aeńene.
Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni

eonform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la FLC.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaleíare —] e.t arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
Simo POPÁ

4,'

Întocmit
fl3 Expert VasiIica PLEŞU

Red:VPI4ex/O11t3?fl19 ‘,/‘
prezentul aviz a fost uI PMB

V îoţg
httpiĺw.pmbroĺinstitut,Irnnmarb/directiiIdirectia mediu/avize arbori n consultare/avíze arbori in conşuhare.phi . pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Doamna

Str. nr. sector 1. Bucuresti
e-mail:

Referitor la adresa Administraţia Domeniului Public sector 1 nr. 17194103.lO.2019,
inregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1780269/07.10.2019 i la Direcţia de Mediu

cu nr.11349/08.1O.2019, prin care ne transmite cererea dvs.. de emitere a avizului de specialitate

de deň-işare pentru un exemplar brad uscat, situat în curtea imobilului nr. 93 din str. Caraiman,

sector 1, după vedftcarea efectuată pe teren, in data de 17.10.2019, a fost inventariat următorul

material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăńle ulteńoare

i H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul

Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr. 93, st,'. Caraiman, stânga acces imobil

- lex. Abies alba( brad) O 3Ocm, h12 m —uscat 100%
Lucrările de detrişare avizate se vor executa prin grija propńetarului legal al terenului pe

care se află arborele, cu personal specializaWautońzat, pentru evitarea produceńi de evenimente cu

urmări nedońte. evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru de&işare, conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a lex. arbore tânăr cu balot de pământ cu

cireumfeńnţa trunchiului de 20-28cm, măsurată ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea

exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în hincţie de specie (raport de 1 :1 pentru arbodi

uscaţi), în curtea imobilului nr. 93 din str. Caraiman, în primăvara anului 2020, conform

prevederilor Mgajamentului de Plantare nr. 1 1 349/A'29. 10.2019.
La finalizarea Lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.GtvI.B. nr.

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

teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi aet

normativ,
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitedi.
Defrişare —] cc uscal J OO%

Dir xecutiv,
Si 14 ť POPA

Întocmit
Expert Vasilica

Red. VP /4 ex. — 01.11.2019 prezenĺul avu a fosl posďatpe s,te-uI PMB O
htlp //wně pmU rohnşţitutiyprimariaid,rędivdirectia rneduĺazę artori in consullarWpvize prboh in consultare.php. pe dala de J t9p
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NÜV. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrajiei nr. 4 Sector 1, Bucureşti

Spre $iinţă
P Pomnul

email:

Referitor la adresa dvs. nr. 15768/03.10.2019, mnregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr. 1780268/07.10.2019 şi Ia Direeţia de Mediu cu nr. 11350/08.10.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului de emitere a avizului de defrişare pentru un arbore
amplasat în aliniamentul din str. Bârlogeni nr. 59, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 30.10.2019, a fost invenlariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor veni de pe teritońul Munieipiului Bucureşti.
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolcilplatbandei:
Aliniament/platbai;dă str. Bâriogeni nr. 59

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 3Ocm, h 6m - uscat 100%, existând peńcolul
prăbuşirii la condiţii meteorologice nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube matedale.

Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca eăile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborelui avizat pentru defřişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăňi a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu
circumfeńnţa truncbiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1 m de la bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru arbońi
uscaţi) în perioada optimă, primăvara-toanma anului 2020, în locul rămas liber în urma defrişării de
Ia adresa sus menţionată, în vederea complelării aliniamentului stradal conform prevederilor
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul planlaţiilor
de aliniament.

Nr. 1780268/ 11350/
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anuąţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verifîcării in
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare-] c uscat ]OO%

o4p
Directo ecut&%
Simoni&A

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU ţttt\

t :; 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV. 2013

CĂ TRE,
Domnuii

Str. nr sc. ‚ ap. sector Bucureşti
e-mail:

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782897/ 15.10.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.1 1658/16.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de defdşare pentru un arbore
uscat situat în curtea imobilului nr. 14 din str. Gheorghe Lăzăr sector 1, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 28.10.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişarc i scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde curte imobil nr. 14, str. Gheorghe Lazăr, lateral stânga imobil

- lex. Populus sp. (plop ) O SOcm, h 8m —uscat 100%, fără coronament
Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe

care se află arborele, cu personal specializatiautorizat, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru dehişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lex. arbore tânăr cu balot de pământ cu
circumfeńnţa twnchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea
exemplamlui corespunzătoare circumferinţei în üincţie de specie (raport de l :1 pentru arborii
uscaţi), în curtea imobilului nr. 14 din str. Gheorghe Lazăr, în primăvara anului 2020, conform
prevedeńlor Angajamentului de Plantare nr. 1 1658/A129.10.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare —1 ex. uscat 1 OO%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

íiG. NDV. 2Ü1

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr 16., sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţä
Doamna
e-mail:

______________

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr. 1783129/ 16.10.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.11750/17.10.2019, prin care solicitată emiterea avizului de specialitate pentru
toaletarea unui nuc situat în curtea imobilului nr. 30 din str. Sfántul Constantin, sector 1,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 30.10.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr 30, str. Sfântul Constantin

-lex. Juglans sp. (nuc) 5Ocm h=12m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, la condiţii meteo nefavorabile şi degajare acoperiş imobil.

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

Precizăm că proprietarul/administratorul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuVei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

ia I
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Anexa nr. 1 Iacaz contrar aplicându-se sancţiuni ccnform art. 6, pct, 8 din
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 aní de Ia data emiterU.
Toaletare —1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

NÜV 2013
Nr. 1785902/ 12058/

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dzd PoligraJîei nr, 4 Sector 1, Bucureşti

Sprc ştiinţă
Domnul
email

Referitor la adresa donmului ‚ înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr. 1785902/24.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu rw. 12058/25.10.2019, prin care solicită
emiterea avizului de defrişare pentru un copac uscat situat lângă locul de parcare nr, 4 din str.
Hrisovului nr. 11, bl. C3, sc. C, sector 1, după verifiçarea efectuată pe teren, în data de 30.10.2019,
a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanuĺ localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, FLC.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţülor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiiłor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi scoaterca rădăeinilor:
PlatbandWparcare de reşedinţă, Iângă locul de parcare nr. 4, str. Hrisovului nr. 11, bloc C3, sc.
C

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 8m -în declin biologic, prezintă scorburi la colet şi pe
trunchi, lipsă scoarţă, atac de boli şi dăunători, cilindrul central este afectat, uscat 80%, existând
pericolul prăbuşirii la condiţii meteorologice nefavorabile şi producerii de accidente sau pagubc
mateńate.

Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luâridu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
dehişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 1 ex. arbore tânăr cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplamlui corespunzătoare circumferinţei în ńrncţie de specie (raport de 1/1 pentru
arborii uscaţi) în perioada optimă, primăvara-toanma anului 2020, în platbandă, în locul rămas liber
în urma deh-işării de la adresa sus menţionată, in vederea completărü aliniamentului stradal
conform prevedeńlor H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadwl plantaţiilor de aliniament.

Bd. Reoina Elisabeta nr. 47. cod Dostal 050013. sector 5. Bucures. România I I



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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defri,vure -I ex. uscczí 80%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

68.Nay. zois

CĂTRE,
Doamna

Str. i nr. - ;‚ sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă,
Administraţia Domeniului Public sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

o

Referitor Ia adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 1,
nr.5551/0506.2019, înregistrată Ia PM.B cu nr.174425110T06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.5481/10.062019, prin care ne transmite cererea dvs.
de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea
imobilului nr.53-55, corp B+C, din str. Octavian Cocărăscu, sector 1, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 17.10.2019, vă comunicăm, că în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;

c Curte imobil nr. 53-55, str. Octavian Cocărăscu, Corp B+C
- 1 ex. Tilia sp (tei) ®lOOcm, h 14m, prezintă ramuri frânte/uscate în

coronament, început de scorbură pe trunchi -reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentului, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteorologice nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor frânte/uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin gra şÍ cu acordul tuturor
proprietarilor Iegali aI terenului pe care se află arborele, cu personal
specializaUautorizat, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces i
reţelele aeriene, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţe(elor aeriene.

/‚% jI
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Conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
toaletarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, lucrare ce se poate execută
în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — lex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

08. MOV. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIÇ SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Domnul,
e-mafl::

________________

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10817/01.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr. 1751905/03.072019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6593/04.07.2019, prin
ne transmiteţi cererea domnului - de emitere a avizului de specialitate de
defriare pentru doi arbori situaţi Tn aliniamentul din str. Calea Floreasca nr. 33, Iatura
dinspre str. Cronicarilor, sector 1, Ia verificarea pe teren în data de 23.09.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
AliniamenUPlatbandă str Calea Floreasca nr, 33 x str. Cronkarilor:

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 40- 6Ocm, h 12m — Iipiţi de gardul imobilului
din Calea Floreasca nr 33, fără a avea spaţiu optim de nutriţie, a fisurat gardul imobilului,
aducând prejudicii vizibile acestuia.

Lucrările de defrisare avizate se vor executa, prin grija A.D.P. sector 1, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori cu
balot de pământ cu circumferinţa trunchiuiui de 20-28 cm, măsurată Ia înălţimea de lm de
Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie
(raport de 6 :1) în perioada optimă (primăvara- toamna anului 2020), în zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 1, întrucât în piatbanda din Iocaţie, spaţiul nu permite o
dezvoltare armonioasă a arborilor, acetia nu ar avea suficient spaţiu de nutriţie pentru
dezvoltare, Facem precizarea că platbanda rămasă Iiberă în urma defriării se va păstra
obligatoriu, se va gazona i se vor planta arbuti.

IaiI

Nr. 1751905/6593!
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele
unde s-au plantat cele 12 ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare —2 ex. arbori
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ub.nuy jp

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă,
-Doamna (

nr. ap. sector Bucureti
e-mail:

-Administraţia Domeniului Public sector 1
B-dul Poiigraflei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Referitor la adresele Administraţiei Domeniului Public Sector L nr. 11903/15.07.2019,

14282/21.08.2019, înregistrate la P.M.B cu nr. 1756026/17.07.2019, 1766596/23.08.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7143/18.07.2019/18.07.2019, 9558/26.08.2019, prin care ne transmite

cererile doaninei ‚ care solicită emiterea avizului de specialitate de defřiare pentru

un arbore uscat situat în curtea imobilului nr. 194 din Calea Victoriei, sector 1, precum şi la adresa
dvs. nr. 71180/21.10.2019, inregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 12155/28.10.2019, după

verificarea efectuată pe teren, in data de 28.08.2019, a fost inventadat următorul material

dendrologic penlm care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul loealităţilor, cu modificările i eompletările ultedoare

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

Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare $ scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr. 194 Calea Věctoriei, Iângă imobflulu C:

- 1 ex. Prunus cerasifera (coreodus)1 O 40-6Ocm, b 12m, uscat 100 %.
Lucrările de defiişare avizate se vor executa prin grija proprietamlui Iegal al terenului pe

care se află arborele( A.F.I.) pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedońte,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

deřřişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 1 ex. arbore tânăr cu balot

de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1 m de la bază şi

înălţimea exemp]arului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de l :lpentru

arborii uscaţi) în perioada optimă ( primăvara —toamna anului 2020), în curtea imobilului

din Calea Victoriei nr. 194, sector 1.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

ia[ii

Nr,1756026, 1766596/7143, 9558, 12155/
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teren a plantańlor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü şi este va[abiL însoţit de
avizul Ministerului Culturü, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defrişare — ]ex, arbo;e uscal 100%

Director Executiv,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1765225, 1785568/9415, 12017/ oawo 2O

CĂTRE,
A dministrafia Fondului Imobiiiar

B-dul Regina Eiisabeta nr. 16, sector 3, Bucureşti

Spre ştiintă
Doamna
e-mail:

r

Reťeńtor Ia adresa doamnei Stan Tudońţa, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr.1765225/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9415/21.08.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arbońi amplasati în curtea imobilului nr. 14 din str. Căderea
Bastiliei, sector 1 i la completarea doamnei ‚ înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu iir. 1785568/ 23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12017/24.10.2019, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 07.10.2019. a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţi lor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi pe teńtońul
Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobil nr. 14, str. Căderea Bastfliei, dreapta acces imobil, ia limita gardului cu inwbdui
nr.12

- 1 ex. Aesculus hippocastanum(castan) O 4Oçm, h 12m — în declin biologic, prezintă
scorbură protkindă la colet, atac de boli şi dăunătoń. cilindrul central este afeetat, existând peńcolul
prăbuşirii la condiţii meteorotogice nefavorabile şi producerü d accidente sau pagube materiale.

Lucrările de deüişare avizate se vor executa prin grija propńetarului/administratorului Iegal

al terenului pe care se află arbońi, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca cäiie de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arbore!ui avizat pentru
defrişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ cu circumferinţa twnchiului de 20-28cm, măsurată la înälţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfednţei în flmcţie de specie (raport de 6/1 pentru
arbońi în declin biologic) in perioada optimă, primăvara-toanma anului 2020, asďel. 1 ex, în curtea
imobilului nr. 14 din str. Căderea Bastiliei şi 5 ex. în zonele deficitare in vegetaţie pe care le aveţi
în administrare.
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü în
teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

In ceea ce priveşte aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/ echilibrare.
asupra arborilor aflaţi în curtea imobilului nr. 14 din str. Căderea Bastiliei, vă comunicăm:

1) Având în vedere calitatea dvs. de administrator al terenului pe care se află arbodi şi
obligaţiile ce vă revin privind: protecţia i conservarea spaţiilor verzi; regenerarea. extinderea,
ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi: elaborarea ş aplicarea unui complex de măsuri
privind aducerea şi menţinerea spaţülor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor. potrivit
prevederilor art.7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor.

2) cuprinsul adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului Bucureti -

Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţülor verzi publice situate pe raza
Municipiului Bucureşti le este acordat dreptul de a efectua lucrări de întreţinere, formare i
regenerare a arborilor i arbu$ilor aflaţi pe spaţüle verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea
prealabilă de emitere a avizului de speeialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucure$i, In perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu rcspectarea tuturor
condiţiilor stabilitc în adrcsa nr. 11279/04.10.2019 $ în Ancxele nr. 1 şi nr. 2 ale acestcia.

Astfel, administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului,
respectarea telmologiei 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 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor
Istorice/Zone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defriare — Iex. în decfln biologic

‘tflx
ctor ĘŁëtiv,
oQa- riŞĘla POPA

* J

Întocmit I

Expert Vasilica PLEŞU

05.wov 7OLQ

Red V.P.. /5 ex. — 01.112019 prezentui avĺz a fost postat pe siže-uf PMB
htlo flw,řn pmb rpIinsţitutiÎIprtmha]diręctii/directia medÉuIavze arbori n censultar&pvize prboh n ccnsultare.ohp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O8.NÜV. Lüi
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I
B-dul Poligraýei nr.4, Secior], Bucząreti

Spre stibzţă
Domnul
Str. j ctor 1, Bucuresii

Referitor Ia adresa dvs. nr.I4474/04.10.20I9. înregistrată la P.M.B cu nr.17810I7/09.I0.20l9 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11457/I0.l0.2019, prin care ne transmiteţi cererea domnului de
emitere a avizului de defriare pentru un arbore uscat i00%, situat in aliniamentul din str. Panciu nr. 36-38,
sector 1, după verificarea efectuată pe teren, in data de 28.10.2019, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiiicările şi completările ulterioare, H.CG.M.B
nr.1 14/201 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti. avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Alinian:entĺplulbandă sđr. Panciu nr. 36-38

- lex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 25cm, Ii 6m, in declin biologic, prezintă scorbură profundă Ia
colet, atac de boli şi dăunători, Iipsă cilindru central, inclinat spre carosabil, existând pericolul prăbuirii i
produceńi de pagube materiale sau accidente Ia condiţii meteorologice nefasvorabile.

Lucrările de de&işare avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se
află arborele, ADPSII pentru evitarea producerii de evenimene cu urmări nedorite, evacuándu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantădi a 6 ex. arboń tineri cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de ]m de Ia bază şi inălţimea exemplawlui
corespunzătoare circumferinţei în üincţie de specie (raport de 6/1 pentru arbodi in declin biologic), în
perioada optimă ( primăvara anului 2020-toamna anului 2020), in platbandă, în Iocul rămas liber în urma
defrişării de Ia adresa sus menţionată, în vederea completădi aliniamentului stradal, conform prevedeńlor
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la U.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificădi în teren a plantărilor în
compensare, dată la care ne veţi eomunica i Iocaţiile unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, In caz contrar se
vor aplica saneţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi
Defrişare —1 ex. in declin biologic

Directo u
Simo ari PA

Expe PLESUIfC

Red V P/5ex 011 awz a fost postat pe site-ui PMB 0$
httwflDmbrofinsOtuti diredii/directia mpdiuÍpvie arboi in consuttareţavize arbori in n$ulţarephp, pe data de 4'

Iŕ I

Nr. 1781017/ 11457/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1782599/11659! 08. NOV. 2019

CĂ TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr. 4, sectorul 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1782599/15.10.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11659/16.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi i în declin biologic, situaţi în Parcul
Brâncui, sector 1, arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs.
şi specificaţi în tabelul nr.17662/10.10.2019, cu fotografiile aferente i ca urmare a
veriflcărilor efectuate în teren, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare şi scoaterea
radăcinilor 13 ex. arbori (situaţi în tabel Ia poziţiile nr. 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
15, 16) din totalul de 17 ex. arbori care fac obiectul prezentei cereri.

-iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin
grija administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita
producerea de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

-pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea celor l3ex. arbori în
declin biologic, potrivit prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, administratorul Iegal aI
terenului are obligaţia plantării a 78ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa
trunchiului de 20-28 cm, măsurată Ia înălţimea de la lm de Ia bază i înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde din
Parcul Brâncui, zona de unde se defrisază, în perioada optimă de plantare din
primăvara- toamna anului 2020 precum i în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza
sectorului.

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

- precizăm că, pentru arborii sus menţionaţi, amplasaţi în zone protejate este
necesar să solicitaţi avizul/punctul de vedere aI Ministerului Culturii, înaintea executării
Iucrării de defrişare;
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- înainte de materialjzarea în teren a Iucrarilor avizate, vă revin următoarele
obligaţii:

-informarea cetăţenhlor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal aI spaţfllor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu

precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oücială de internet a primăriei de sector;

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform arL4, 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.

Pentru arborii solicitaU spre defriare si pentru care nu s-a avizat defriarea(
poziţflle din tabel nr. 5, 9, 13, 17) în calitate de administrator Iegal aI terenului, în perioada
04 octombrie 2019 — 30 aprilie 2020, potrivit prevederilor din Anexa 1 i 2 din adresa
Direcţiei de Mediu nr.11279/04.10.2019, aveţi dreptul de a efectua lucrări de întreţinere,
formare & regenerare a arborilor i arbutiIor aflaţi pe spaţflle verzi administrate, fără a fi
necesară solicitarea prealabilă adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureti de emitere a avizului de specialitate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr.422/2001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defrişare — 13 ex. în declin biologic

Director utiv,
SimPOPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUL_

»
Red P.V. / 4 ex. — 05.1 I 2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

hup:L/ţnnv.nmb.r&institulii/nrimari&directii/direetia medi&vi,e arbod in consultare/avize arhnrí in censultare.php, pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
BISERICA AMZEI

Str G-ral T&I Chństian nr. 12, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
-Domnul
Str Piaţa Amzei nr. BL sc. et ap. sector ‚ Bucure$i

o
-Administraţia Domeniului PubIic Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Referitor la adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 1, nr. 13156/31.07.2019,

înregistrată la P.M.B cu nr. 1761297/05.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7802/06.08.2019,
prin care ne transmite cererea domnului - n de emitere a avizului de speciałitate pentru
un arbore situat în curtea Bisericii Amzei din str. G-ral Tell Chństian, arbore care afectewză
imobilul din str. Piaţa Amzei nr. 7-9, sector 1, după verificarea efcctuată pe teren, în conformitate

cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

localităţilor şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletarc:
Curte Biseńca Amzei, str. G-ral Tell Christian nr. 12, la limita gardului bisericii cu imobilul nr. 7-
9 din str. Piaţa Amzei

- 1 ex. Tilia sp. ( tei) 040 cm, h16 m - rcducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari

dimensiuni, în vederea eliminării riscului de desprindere. frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate i degajare faţadă imobil nr. 7-9 din str. Piaţa Amzei

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa cu personal specializatiautorizat, conform

art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara
toaima) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate
şi iiÂrite, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului legal al terenului pe care se află arboreíe, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces. Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur. a reţelelor aeriene şi a
autotudsmelor din zonă.

Nr. 1761297/7602!
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Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞUf ‘‘—
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

J1NOV ZW9

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢL4 DOMENIUŁ UI PUBLJC SECTOR 1

B-dul PoligraJîci nr 4 Sec(or 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
Centrul dc Protccţia Plantelar Bucureti
Drumul Cooperativei nr. 20, sector 5, Bucureti

Referitor Ia adresa Centrului de Protecţia Plantelor Bucureşti nr. 2414/02.10.2019,
înregistrată la P.M.B. cu nr.1778717/ 02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11246/03.10.2019
prin care ne informează că pe str. Străbună, în stânga imobilului nr. 59A, există un exemplar de
Fraxinus sp. (frasin), ..care prezintă scorbură Ia baza tulpinii existänd pedeolul prăbuińi", după
verificarea efectuată pe teren, în data 28.10.2019, a fost inventańat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi comp]etările ulteńoare, H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare si scoaterea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Aiiniamentul străzii Străbună, în stânga imobflului nr. 59A

- 1 ex. Fraxinus sp. (fřasin) O 4Ocm, h lOm —în declin biologic, prezintă scorbură la colet,
atac de boli şi dăunătoń, lipsă scoarţă pe twnchi, existţnd pericolul prăbuirii la condiţii
meteorologice nefavorabile şi nu numai.

Lucrările de defKşare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector t, nr, de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53. pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, ]uându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
deü-işare, eonform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi
inălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în §mcţie de specie (raport de 6/1 pentru
arbońi în declin biologic) în perioada optimă de plantare, primăvara - toamna anului 2020, în
a]veola rămasă liberă în urma defřişării de la adresa sus menţionată, în vederea completării
a]iniamentului stradař conform prevedeńlor HC.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament i 5 ex, în zone deticitare în
vegetaţie de pe raza sectorului.

IaiiI

Nr. 1778717/ 11246/
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica i locaţiile unde s-au plantat cele 5
ex. arboń, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act norrnativ.

Prezentul aviz are teniwn de valabž]itate 2 anj de Ia data emiterii.
Defrişare —1 ex. ín declin biologic

Directo Qutiv,
Sim iia POPA

D

Întocmit
Expert Vasílica PLEŞU-W\
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‘ ť PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1728604, 17915001 3142, 12694!
19, NDY 2019

CĂTRE,

rin Doamna

Domnul

e-mail:

(Str. Hrisovului nr. 18A, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1728604/16.04.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 3142/17.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru 7 plopi
situaţi în incinta unităţii din str. Hrisovului nr. 1 8A, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 23.05.2019 şi semnarea Angajamentului de Plantare nr.3 1 42/AJ1 2.11.20 I 9, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
Curte irnobfl ur. 18A, str. Hrisovului
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de
despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare aI arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 3 ex. Populus sp. (plop) 0100 cm, h 16-18m
Defriare eu extragerea rădăcinilor:
Curte imobi! nr. 18A, str. Hrisovu!ui

- 4 ex. Populus sp. (plop) 0 30-IOOm, h 16-18m,în declin biologic, prezintă scorbiri la
colet, pe trunchi, atac de boli şi dăunători, existând riscul prăbuirii la condiţii meteorologice
nefavorabile şi produceńi de accidente sau pagube materiale

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al
tercnului pe care se află arborii, cu personal autodzatlspecializat, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces şi
reţelele aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Mexa 1 la H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborelui (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
accstuia (cu excepţia eliminării ramudlor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anuluD;

-de&işarea se va efectua, pentru evitarea producedi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea exccuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevcderilor

PĄ CIh& ‚‚A7 ‚..Ą, 4Iflflfl1' I I



avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conforrn urt. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus rnediului, în compensarea arborilor în declin biologic
avansat avizati pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ob1igaia plantării a 24 ex.
arbori cu balot de pământ cu circumfeńnia trunchiului de 20-28 cm. măsurată la 1 m de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfednţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în
perioada optimă (pdmăvara - toainna anului 2020) conform prevederilor din Angajamentul de
Plantare nr. 3 1421N1 2.11.2019, în locaűa din str. Hrisovului nr. 1 8A.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —3 ex.
Defrişure — 4 ex. în declin biologic rn'unsu!

-4

DIRECTOR EXECUTIV
e Mariana POPA

Întocmit: Exp. Vasilica PLEŞU

1 S NDY 2w

Red VP5ex/15112019
prezentul aviz a fasL postat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

E-maiI:

19. NÜV 2019

(Calea Victoriei nr. 176, sector 1)

Nr. 1772144,1787362110439,12241-11

CĂTRE
S.C. VICTORIEI 174 BUSINESS DEVELPOPMENT S.RL.

B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, HERMES BUSINESS CAMPUS HBC 2 ( Clădirea C) et. 1,
CAM 1, Sector 2, Bucuresti

o

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1772144/12.10.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.10439/13.09.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate, conform
prevederilor din Certificatul de Urbanism nr. 951/1737744 din 09.07.2019, în scopul elaborărü
documentaţiei pentru autorizarea exccutăńi lucrărilor de construcţii privind realizarea unei clădiri
multifuncţionale (birouri, comerţ, servicii) în regim de înălţime 38+P+2 E+3+5 E+zonă
echipamente pe terasă şi integrare hincţională cu imobilul din Calea Victoriei nr. 174, împrejmuirea
proprietăţii, amenajare curte, branşamente utilităţi şi la completarea dvs. înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1787362/29.10.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.12241/30.10.2019, după verificarea efectuată
pe teren în data de 22.10.2019, în care s-a constatat faptul că pe teren sunt atât arbori viabili cât şi
arbori uscaţi, în vederea eliminării pericolului generat de posibila frângere/prăbuire a arborilor
uscaţi i după semnarea unui Angajamenĺ de plantare în compensare pen(ru arborü usca(i, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Dcfrişare cu extragcrea rădăcinilor:
Arbori uscaţi siluaţi pe terenul din Calea Vieforiei nr 176:

-15 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O i0-2Ocm, hS-i0 m- uscate i00%
-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) bitulpinali O i 5-2Ocm, h8-1 0 m- uscate 1 00%
-7 ex. Acer sp. (rnjar) O 15-2Ocm, h8-iO m- useate 100%
-1 ex. Ulmus sp. (ulm)tritulpinal O i 0-1 Scm, hi 0 m- uscate i 00%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea produceńi de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tâiăr, prin grija
proprietarului legal aI terenului pe care se află arborii, cu personat specializaťautorizat, evacuându
se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteńorării construcţiilor din jur.

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în conipensarea arboritor uscaţi avizaţi pentru defrişare.

conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obíigaţia plantăńi a 26 ex. arboń tineri cu balot de
pământ, cu circumfednţa trunchiului de 20-28 cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

de specie în incinta proprietăţilor de la adresa sus menţionată, în perioada optimă din primăvara —

toamna anului 2020. conform Angajamentului de plantare nr.10439/Á112.1 1.2019.
La flnalizarea Iucrări]or de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la 1-1.C.G.M.B. nr.

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

Prezentul aviz are tenîien de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturii, întrucât locaţia figurează pe lista Monumentelor Istorice/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.

Defrişare — 26 ex. arbori uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simo a-Mariana POPA

4
Îniocmŕi: Exp. Vasilica PLEŞU f —
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1775160, 1775773/ 108331, 108801 19. WDy 2019

CĂ TRE,
Doamna -

e-maU:

DI.
e-maii:

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1775160123.092019, 1775773/24.09.2019 şi

Ia Direcţia de Mediu cu nr.10883/24.09.20I9, 10880/25.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizuíui de

specialitate pentru arborele situat in curtea imobilului din str. Mircea Vulcănescu nr. I 12, care aduce

prejudicii imobilului în care Iocuiţi dvs. în speţă imobilului situat Ia nr. 114 în str. Mircea Vulcănescu, sector

1. vă comunicăm următoarele
- La verificarea efectuată pe teren, in data de 22.10.2019, s-a inventariat Iex. Mows sp.(dud) O

lOOcm h l2m care prezintă în coronament ramuri frůnte şi uscate rămase atârnând în coronament, precum şi

o şarpantă &ântă, prăbuită şi rămasă sprijinită pe gardul de delirnitare a imobilului nr, 112 de imobilul nr.

I 14
- întrucât nu este cunoscută identitatea propńetarului de la imobilul cu nr. I 12 pentru indepărtarea

pericolului generat de desprinderea ramurilor din coronament i indepărtarea pericolului care afectează

gardul de împrejmuire, in çonformitate cu prevederile art 612, 613 din CodnI CivH în vigoarc şi cu

respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletarc:
Curĺe imobil nr 112 din slr. Mircea Vzdcănescu, la limiĺa de proprieíaW căire inzobiínĺ nr I /4 din s(;'.

Mircea Vzdcănescu
- l ex. Morus sp.(dud) O 8Ocm h l 2m- îndepărtarea şarpantei mpte care se sprijină pe gard pentru

degajarea acestuia şi reducerea cu 112 din volumul coronamenwlui prin aplicarea Iucrărilor de echilibmre a

coronamentului arborelui, in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri, Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs.. cu personal califlcat/specializat, conform art.6 pct.

6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vege(ativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării rarnurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate

executa în orice perioadă a anului), evacuându-se rnasa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. Iuându-se

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

Precizăm că sunteţi răspunzători de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunudlor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

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

Prezentul aviz are termen de valabiLi(ate 2 ani de Ia data emiterii.

Toalexare — 1 ex. arbore.

DIR XECUTIV
POPA

!ntocmit,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17795641113011

CĂ TRE,
Doamna

Str. ‚ bI. ‚ ap. sectoi Bucure$i

( str. Ioan Bianu nr. 44, sector 1

r

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1779564/04.10.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 11301/07.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate de toaletare pentru un arbore situat în curtea imobilului nr. 44 din str. Ioan
Bianu, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 30.10.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările utterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl nr.44, str. Ioan Bianu

-lex. Aesculus hippocastanum(castan) O4Ocm hl2m - reducerea cu 1.5m din
lungimea ramurilor tinere prezente în coronamentul arborelui i eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile.

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

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

De asemenea, având în vedere faptul că vizionarea arborelui s-a făcut din exteriorul
proprietăţii ( Ia adresă si Ia telefon nu s-a răspuns pentru a putea permite accesul pe
proprietate) fără a putea vizualiza tot trunchiul arborelui iar din cererea d'is. reiese că
arborele prezintă „o scorbură Ia hl.6-1.8 m din înălţime pe trunchi, vă recomandăm să



reveniţi cu o solicitatre de defriare a arborelui dacă acesta prezintă noi elemente

generatoare de perícole care ar putea duce Ia posibile accidente sau pagube materiale.

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

Toaletare — 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV

Simon 4na POPA

Expe4Z7I7
PLEŞUU1

15. NOY 201.9
Red: Vp/4 ex/13112019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http:/twnwjmbroiinstitutiiiprimarjaidirectiiJdjrectja mediuĺavize arbori in consultarelavize arbch in consultare.hp pe đata đe



1t1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. NOY 2'J13
CA TRE,

Domnui
Str i nr et. ‚ ap. ‚ sector 1, Bucureti

e-maU

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1745161/11.06.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.5587/12.06.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore
situat in curtea imobilului nr, 35 din str. Grigore Mora, sector 1, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.08.2019, s-a inventariat următoruL material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare şi RC.G.M.B. nr.304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtońul Municipiułui Bucureşti,
avizămt
Toalctarc
Curie imobil nr. 35, str. Grigore Mora, spate irnobil

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentului arborilor în vederea evitării producerii de pagube rnateriale sau accidente prin
&ângerea şi prăbuşirea de ramuń, la condiţii meteorologice nefavorabile i asigurarea unui spaţiu
optim de nutriţie pentru arbońi prin îndepărtarea betonului din zona sistemului radicular al acestora.

-lex Koelreuteda sp.(oţetar galben) O2Ocm h8m
-lex. Pwnus eerasifera (corcoduş) O2Ocm h8m

Lucrăňle avizate se vor executa prin grija şi cu acordul coproprietarilor )egali ai terenului pe
care se află arborele, cu personal specializat/autońzat, eonform art.6 pct. 6, Anexa l din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi dc pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pńmăvara-toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi &ântc, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuâsdu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuń de prevenire a accidentelor sau a deteriorăňi construcţiilor din jur.

Precizăm că, coproprietarä legali al terenului sunt răspunzătoń de supravegherea execuţiei
lucrădlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform afl. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Donmul Poeată Alexandru, are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în
xerocopie, la avizieml imobilului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor eoproprietarilor.

Prezentul aviz are termen de valabititate 2 ani de la data emitedi.
Toaleźare — 2 at arbori

DIRECTOR

Exped Vasilica PLEŞU
1 9. NOV. 2ľJ

Red: VP /5 ex/18t# WI
prezentul aviz a pe siîPMB

mediu/avize arbori in consultareíavize prbcń in copsultarephp, pe đata de

I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22.NOV. 2]13
CĂ TRE,

Societatea Notarială “BARBU ŞI ASOCIAŢII

Str. Aĺexandm Constantinescu nr. 5, ap. 1, sector 1, Bucuresti
e-maiI: --

Spre ştiinţă
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafîei nr. 4, sector 1, Bucureşti

c

Referitor Ia adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 1 nr.11733/21.08.2019,
înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1766569/23.0&2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr9562/26.082019, prin ne transmite cererea dvs. de emitere a avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului nr. 5 din str. Alexandru
Constantinescu, sector 1 după verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următorui
material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr 5, str. Aĺexandm Constantinescu, dreapta acces imobU

-lex. Catalpa sp. (catalpa) OSOcm hlOm, înclinat spre trotuar- reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteo nefavorabHe.

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

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

Ie% I

Nr. 1766569/9562/

Bd. Regina EUsabeta nr 47, ccd poştal O5l3, sedor 5, Buajreşü, Ramánia



Pentru reanalizarea i soluţionarea cererii dvs. privind defriarea celor 2 arbori

situaţi în curtea jmobilului nr. 5 din str. Alexandru Constantinescu, întrucât rădăcinile

afectează structura imobilului", este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu o expertiză

efectuată de un expert aI Ministerului Oezvoltării Regionale I Administraţiei Publice

(M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular al arborilor afectează

structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi-Bucure$i se poate găsi

pe site-uI M.D.R.A.P. la adresa:
www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionaleĺexpedi-tehnici.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaietare -1 ex. arbore

DJRECTOR EXECUTJV
POPA

!ntocmit,
Exped VasUica PLEŞU

19 N8 V)1

Red: VP 5 exJl8.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
hUp://w.pmbro/insţitutiiJprimariaidirecbi/djrectja mediu/avize arbori in consultareţavize artori in consultare.php, pe data de

R1 Rpninn FIiçhetn nr 47 nd ncstal 050013 sectnr 5 Bucurosü. R&tánia I I



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. NUY. ?J)

CĂ TRE.
Domnul

Str nr sector 1, Bucuresti
e-mafl:

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1774238/ 19.09.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.10732/20.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în curtea imobilului nr. 53 din str. Brâiiarul, sector 1, după veńficarea efectuată pe
teren, în data de 28.102019, s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reg]ementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
íntravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţii]or verzi de pe teńloriul Municipiului Bucureşti,
avizăm;
Toaletare
Curte imobil nr 53, sÍr. Brónarul, stônga acces bnobil

-lex. Acer sp.(arţar) O4Ocm hl2m -rcducerea cu 1/3 din voLumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului arborelui, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află
arborele, cu personal specializatlautodzat, conform art.6 pct. 6, Ánexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arbodlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminărü ramuńlor uscate şi &ânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeńene.

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

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

DIRECTÓutfl.ĘCUTIV7';
Sinw,ZĄfpjY,u ¶&)PA

/13 ĄL°ŻV
iii

Exped Vasilica PLEŞU (i-1

Reď VP/5ex/18. 11201 1,9
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:i1w.pmb.roIinstítutiUprimariaĺdirectii/directia mediwavize arboň in consultare/avize arbori ín çonşultare.php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

72.NDV 2)19

Nr. 1774805, 1782626/ 10781, 11674/
CĂ TRE,

Doamna - -

Str nr ‚ ap. ‚ sector 1, Bucureti

Spre tiinţă
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1, Bucure$i

Referitor la adresa dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr1774805/20.09.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.I0781/23.09.2019 şi la adresa Administraţiei Domeniului Public Sector I nr.
15629/08.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1782626/15.10.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1I674/16.10.2019, prin ne transmite cererea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru
un arbore siwat în curtea imobilului nr, 4 din str. Petru Poni. sector 1 după verificarea efectuată pe teren, în
data de 17.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglernentarea şi administrarea spaţiilor verzi din inravilanul Iocalităţilor, cu rnoditicările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curĺe imobil ;zr 4, sĺr. Pe/ru Poni, s(ânga acces imobil

-lex. Picea abies (molid) O3Ocm hl4m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea Iucrárilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagubc
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrări]e avizate se vor executa prin grija şi cu acordul proprietarilor Iegali ai terenului pe care se
află arborele, cu personal specializat/autorizat, conform art.6 pct. 6. Anexa I din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (pdmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuändu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sirnq$tMkqw POPA

ţşeĹgk -ĺG ‚Q j/ Intocmit,
; ęq ‚n

‘‘ (S Expert VasiIica PLEŞU(C4
Red: VP /5 ex/lBtQCţj
prezenlul aviz a fost pöštařflite—uI PMB
http:Uwwwmbro/ínstiIuUiJprimariaJdirectííIdirectia mediu/avize artoh in çonsultare/avize arbori n consuhare.php - pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1775321, 1782462/10835, 11580!
2Z uv. i;

CĂTRF
Doamna -

Str. ‘zr. eL,ap.seclor 1, Bucureşui

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1775321/23.09.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.10835/ŽĄ.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în curtea imobilului nr. 6 din B-dul Pompilui Eliade, sector 1 i la completarea dvs.
înregistrată la P.M.B cu nr,1782462/14.l0.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11580/15.10.2019,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 30.10.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe tcritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare
Cune irnobil nr. 1 str. Sf Cons(antin colţ cu str. Pornpiżiu Eliade nr. 6, la limita gardului

inzobilului cu trotuarul
-Iex. Tilia sp.(tei) OSOcm hlOm- prezintă început de scorbură pe trunchi i pe şarpante

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamenmlui arborelui, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija şi cu acordul proprietarilor legali ai terenului pe

care se află arborele, cu personal specializatlautodzat, conform art.6 pct. 6, Anexa I din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi Űânte, operaţiune

ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a
reţelelor aedene.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — J ex. arbore.

DIRPCR EXECUTIV
SinŚIŞZĘÍŞja POPÁ

\ .&/ĺ 117 Întocmit
ľ!' Expefl VasiJica PLEŞUfĆ_._..

Red: VP/4 ex/18. tt/d
prezentul avIz a fost postape site-uI PMB
htţp:Ywwwnmb.ro/institutiilphmarialdireCiiUdirectia mediujavize artori in consultareiavizę arboň in consultpre.oho pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 NOV 2);3

CĂ TRE,
Dnmnul - -

Str bL sc. ap. ‚ sector 1, Bucureşti
e-mail:

(Şos. Străuleşti nr. 73-77, sector 1)

(

Referitor Ia adresa dvs.,înregistrată la P.M.B cu nr.1776086/25.09.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 10950/26.09.20 l 9, pńn care solicitaţi „ de a elimina/tăia de la rădăcină un copac (plop)
care se află în incinta proprietăţii din Şos. Străuleşti nr. 73-77, sector 1, întrucât aeest eopac si-a
extins îngrijorător de mult rădăcinile, afectănd siguranţa imobilului P+ 1 şi a pavajului din curte",
după verificarea efectuată pe teren, în data de 17.10.2019, s-a inventańat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teńtońul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletarc:
Curíe irnobil nr 73-77, Şos. Ştrăuleşti, stônga acces imobiž, ža limita gardužui irnobilzdui cu
(rotząaruż

-lex. Populus sp. (plop) O4Ocm hl4m, viabil, fără semne vizibile de declin biologic
(scorbuń deschise, atac de boli şi dăunători, cilindru central afectat) -reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor useate, în vederea evităńi produceńi de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratowlui legal al terenului
pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi iiânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

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

IeiI

Nr. 1776086! 10950/

84 Recina Elisabeta nr. 47. d DostaI 050013. sedor 5. Bucurest Româna



Pentru reanalizarea i soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de specialitate de

deńişare, este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu o expertiză efectuată de un expert aI

Ministerului Dezvoitărü Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce

mod sistemul radicular al arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului nr. 73-77 din Şos.

Străuleşti. Lista expertilor tehnici atestaţi-Bucureti se poate găsi pe site-uL M.D.R.AP. Ia adresa:

www.mdrt.rokonstructii/atestari-tehnico-prnťesiona1e/exerti-tehnici.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/e tare — J cc arbore.

Director Executiv,
Simo äe POPA

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU'tC

19. NOV. 2'ľ9

Red: V.P.. /5 ex. — 19.11.2019 prezentui awz e fost postat pe s,te-uIPMB
hUD:h%wn Dmb.rolinsmutiliocimarialdirectiildirecţia mediuĺpvlze arbcri in consuitareĺavizę arbcd n consultare ohp, pe data de
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_r_ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26 NOV. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-duž PoligraJiei nr 4 Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă
Domnul
email

Referitor Ia adresa domnului ..‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1778565/
02.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11217/03.10.2019, prin care sesizează „un

copac putred, în faţa casei din B-dul Ion Mihalache nr. 273, sector 1", după verificarea
efectuată pe teren, în data de 21.11.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare,
H.C.G.M.B nrl 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Aliniament B-dul Ion Mihalache, în dreptul imobiIuIui nr. 273

c 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 5Ocm, h lOm -în declin biologic avansat, atac puternic
de boli şi dăunători Ia colet, existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteorologice
nefavorabile şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
oircumferinţei în funcţie de specie (raport de 6/1) în perioada optimă, primăvara- toamna
anului 2020, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă în urma defri$rii de Ia adresa sus
menţionată, în vederea completării aliniamenului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament i 5 ex. arbori tineri în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului.

Iaii

Nr. 1778565/ 11217/
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa ‘1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi adresele
unde s-au plantat cele 5 ex. arbori, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din
acelaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simona- ariana POPA

ń
•

Expert Vasilica

2ZNOV ZDH

Red: VP. /5 ex. — 22.112019 prezentul avi a !ost posĺaţpe site-ťjl PMB
hHo t.ňv cmb w!instiutidDńmanadirectiUdirectia mediu!avize arbod in consultareiavize arboh in cnşylţarę php. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. NOV. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I

B-dul PožigraJiei nr 4 Sector 1, Bucureşti

(str. Luduş, sector 1)

Nr. 1782624/ 11672/

Spre ştiinţă
E-Distribuţic Muntenia
B-dul Mircea Vodănr. 30, sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 16651/08.10.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1782624/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11672/16.10.2019, prin care ne transmiteţi
adresa E-Distribuţie Muntenia prin care soíieită „măsuń de toaletare/defrişare a arborilor situaţi pe
str. Luduş, sector 1, întrucât nu se poate interveni la reţeaua de iluminat şi de joasă tensiune", după
verificarea efectuată pe teren, în data de 21.1 l .2019, a fost inventańat următorul material
dendrologie pentru care, în eoiformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulteńoare,
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor veni
de pe teńtońul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare i scoaterea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alvcolci:
A(iniument struduí str. Luduş, în dreptul imobüului nr. 1U

-1 ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h 14m -în declin biologic avansat, prezintă scorbură la bază,
atac de boli şi dăunători, cilindru central afectat, existând pericolul prăbuşirii la condiţii
meteorologice nefavorabile şi nu numai şi producerii de accidente sau pagube materiale.
Aliniament stradal str. Luduş, în dreptul imobiluhd nr. 12

-1 ex. Tilia sp. (tei) O lOcm, h l4m în declin biologic avansat, prezintă scorbură pe
trunchi, atac de boli şi dăunătoń, cilindru central afectat, existând pericolul prăbuşirü la condiţii
meteorologice nefavorabile şi nu numai şi producerii de accidente sau pagube mateńak.
Aliniament stradal str. Luduş, în dreptul imobilului nr. 62

-1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 12m în declin biologic avansat, prezintă atac puternic de
boli şi dăunători la colet, cilindru central afectat, existârid pericolul prăbuşidi la condiţii
meteorologice nefavorabile şi nu numai şi produceńi de accidente sau pagube mateńale.
Aliniameizt stradal str. Luduş, în dreptul imobilului nr. 64

-l ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, li l2m în declin biologic avansat, prezintă scorbură la colet,
atac de boli şi dăunători, cilindru central afectat, existând peńcolu - ii la condiţii
meteorologice nefavorabile şi nu numai şi producerü de accidente sau pa ‘ mal3
Aliniament strudal str. Luduş, în dreptul i,nobilului nr. 72 (
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-1 ex. Morus sp. (dud) O 8Ocm, h 8m -in declin biologic avansat prezintă scorbură la colet

şi pe trunchi, atac de boli şi dăunători la colet, cilindru central afectat, existând pericolul prăbuşińi

la condiţii meteorologice nefavorabile şi nu numai şi produceńi de accidente sau pagube materiale.

A(inianient stradaĺ sti Luduş, în dreptul inwbihdni nr. 53
-1 ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm. h lOm în dec]in biologic avansat prezintă scorbură la colet

şi pe trunchi, atac de boli şi dăunători ła colet. cilindru central afectat, existând pericolul prăbuşirii

la condiţii meteorologice nefavorabile şi nu numai şi produceńi de accidente sau pagube materiale.

Aünianient stradal str. Luduş, în dreptni inwbilnlui 11ľ. 39
-1 ex. Tilia sp. (tei) 0 SOcm. h lOm în declin biologic avansat. prezintă scorbură pe trunchi, atac

de boli şi dăunători, cilindru central afectat, existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteorologice
nefavorabile şi nu numai şi produceńi de accidente sau pagube materiale.
Alinianzent stradal str. Lnduş, în dreptul inrnbilul,,i nr. 37

-1 ex. Tilia sp. (tei) S 4Ocm. h 1Dm in declin biologie avansat, atac de boli şi dăunători.
cilindw central afectat, existând pericolul prăbuşirii Ia condiţii meteorologice nefavorabile şi nu
numai şi producerii de accidente sau pagube materiale.
Aliniame,zt slradal str. Luduş, în dreptul bnobilului nr. 13

-1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 1Dm -în declin biologic avansat,prezintă scorbuń, atac de
boli şi dăunători, cilindru central afectat, existănd pericolul prăbuşirii la condiţii meteorologice
nefavorabile şi nu numai şi producerii de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defrişare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarca producerii de evenimente cu urmări nedorite.
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţii]or din jur i a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui. în compensarea arborilor în declin biologic
avansat avizat pentru defrişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plaiitării a 54ex.
arboń tineri cu baíot de pământ cu circumťcrinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înăl;imca de
1 m de Ia bază şi înălţimea exemplamlui corespunzătoare circumfeńnţei in funcţie de specie (raport
de 6/1) în perioada optimă. pdmăvara- toamna anului 2020. astfel: 9 ex. în alveolele rămase libere
în urma defrişării de Ia adresele sus menţionate, în vederea completării aliniamentului stradal
conform prevederilor H.C.G.M.B nr.1 14/20 1 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament i 45 ex. arbori tineri în zone def3citare în vegetaţie de pe raza
sectorului.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele
45ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aeelaşi act normativ.

In ceea ce priveşte aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/ echilibrare,
asupra coronamentelor exemplarelor de Tilia sp.(tei) simate în aliniamentul stradal din str. Łuduş,
pentru care nu s-a avizat defrişarea, vă comunicăm următoarele

1) calitatea dvs. de administrator al spaţiilor verzi potrivit actelor normative emise de
Consiliul General aI Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al Sectoru]ui 1-6 şi obligaţiile ce vă
revin privind: protecţia şi conservarea spaţiilor verzi; regenerarea. extinderea, ameliorarea
compoziţiei i a calităţii spaţiilor verzi; claborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind
aducerea i menţinerea spaţiilor verzi in starea corespunzătoare ňmcţiilor Ior, potrivit prevederilor
art.7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
local ităţilor.

2) cuprinsul adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti -

Direcţia de Mediu, prin eare administratodlor legali ai spaţiilor verzi publice simate pe raza
Municipiului Bucureşti le este acordat dreptul de a efectua lucrări de întreţinere, formare i
regenerare a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe spaţiile verzi administrate, fără a fl necesară solicitarea
prealabilă de emitere a avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Pńmăriei

„—4
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Municipiului Bucureşti, în perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu rcspectarea tuturor
condiţiilor stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 şi în Ancxelc nr. 1 i nr. 2 ale accsteia.

Astfel, administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea avizului,
respectarea telmologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defrişare —9ex. in decžin biologic avansat

D r Executiv,
S óť- naPOPA

Tntocmit
Expert Vasilica PLEŞU#CU1

o

22
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

6 NU 1
Nr.1783013/11687/ 2

CĂTRE,
Doarnna -

Síit ‘ un bl. 1, sc, eţ. ap. secžor . Bucureşti

(str. Jirnbolia 11ľ. 69, sector 1)

Referitor ta adresa dvs., înregistrată La Primăria Municipiutui Bucureşti cu nr
1783013/15.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11687/16.10.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore(nuc), situat în curtea imobitutui nr. 69 din str. Jimbotia,
sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2019 s-a inventariat următorul
material dendrotogic pentru care, în conformiiate cu Legea nr. 24/2007, privind regtementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanut Iocalităţilor, cu modificările şi comptetăńle utterioare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşli. avizăm:
Toaletare:
Cur(e imobil nr. 69 str.Jimbolia, in spatele imobihdui

-lex. Jugtans sp.(nuc) OSOcm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumut coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuritor uscate în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteorologice
nefavorabile şi degajare acoperiş imobil.

Lucrărite avizate se vor executa prin grija proprietamlui tegal al terenului pe care se află
arborele, cu cu personal specializaťautońzat, conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiitor verzi de pe teńtodul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiíibrul
biologic at acestuia (cu excepţia eliminării ramuritor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anutui), evacuându-se masa ţemnoasă pentru a nu btoca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentetor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tetmologiei de execuţie a tăieritor, în caz contrar apticându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Mexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simo ia POPA

Is'

‘1' Întocmit
Expefl Vasiflca PLEŞU

Red: VP/4exfl2.1
prezentul aviz a fost po - site-uI PMB
htIp.U.pmb.roiinstÉtutiiIprimari&dircctiĺdirectia mediuiavize artori in consultareiavize arboń ín consuQare.oho • pe data2%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
S. C. ROM -VIAL S.A. BUCUREflI

Str Mântuleasa nr. 14, Sector 3, Bucuresti

Ą sector 1, Bucuresti

Nr. 1784213, 1791556111846, 12693! U3.8EQ2019

Spre ştiinţă
Doamna -

e-mail: - - - - —

Doamna
Str.

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1784213/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11846/2t10.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un nuc situat în curtea imobilului nr. 65 din B-dul
Gloriei, sector 1, care „ afectează o mare parte din cablurile electrice" i Ia completarea
doamnei înregistrată Ia PM.B cu nr. 1791556/12.11.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.12693/13.11.2019, după veriflcarea efectuată pe teren, în data de
25.11.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iccalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare
Curte imobfl nr 65, B-dul Gloriei, ĺa Iimita gardului imobiluĺui dinspre str. Moviliţei

-lex. Morus sp.(dud) O4Ocm hlOm -reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului arborelui, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteorologice nefavorabile i degajare reţele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa cu personal autorizaUspecilaizat prin grija
proprietarului/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, în speţă 5. C.
ROM —VIAL S.A ( chitanţă nr. 64058/07.01.2019, depusă Ia dosar, conform arĹ6 pct. 6,
Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
toamna), pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

!ntocmit,
Expeil Vasiĺica PLEŞLĄe

2&wov 2u1a

Red: VP/5exľ27. 11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:U.mb.roIinstitutiiiprimaria/directiiJdirectia mediulavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I

B-dul Poligrąjieŕ nr 4, Sector], Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 18673/ 25.10.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1787776/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12294/31.10.2019, prin care solicitaţi cmiterea
avizului de defńare pentru 2 arbori uscaţi 1 00%, situaţi în spaţiul verde al blocului din str. Horia
Măeelariu nr. 2, bl. )QUI/1, sc. A, sector 1, după verińcarea efectuată pe teren, în data de
25.11.20 l 9, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările i eompletările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţälor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde bloc )OĹIVI, sc. 1, str. Horia Măcelariz, nr. 2

-2ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, hlO-12 m -useate ĺ00%
Lucrările de dehiare avizate se vor executa prin grija administratomlui Iegal al terenului pe

care se află arborü, pentru evitarea produeerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se

masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudieiului adus mediului, în compensarea arborilor useaţi avizaţi pentru

defřişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantădi a 2 ex. arboń tineri cu balot

de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Scm, măsurată la înălţimea de Im de la bază şi

înălţimea exemplarului corespunzătoare eircumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru

arbońi uscaţi) în perioada optimă ( primăvara anului 2020-toamna anului 2020), în spaţiul verde al

blocului XXII/1, de la adresa sus menţionată.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantărilor în compensare. In eaz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü
Defrişare —2..ea_.vscate 100%

Întocmit
Expert Vasilica PLELŞĽ%.

Red V.P/4ex. — 23112019 prezentul aWz a fost postatpe site.uI PMB
hţto:Ilynu,pmb.rQRnstitutiilohmari&ďľectWdirecti? mediufavize arbori in consultarelavize arboti in conşultare.oho, pe data de M top
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírecţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA 714 DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR I

B-duż PoligraJiei nr 4, Sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 19312/01.11.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1789601/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12502/06.11.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de defriare pentru „ 2 arbori aflaţi în declin biologic amplasaţi în spaţiul
verde din parcarea de reedinţă din str. Presei nr. 9, sector 1", după verificarea efectuată
pe teren, în data de 25.11.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare ęi scoaterea răđăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolelor:
Parcare de reedinţă, str. Presei nr. 9

- lex. Fraxinus sp. (frasin) O BOcm, h 14m- în declin biologic, prezintă scorbură Ia
colet, atac puternic de boli si dăunători, existând pericolul prăbuirii i producerii de
pagube materiale sau accidente la condiţii meteorologice nefavorabile.

- lex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 5Ocm, h 12m- în declin biologic,
prezintă trunchi flsurat, atac puternic de boli si dăunători, existând pericolul prăbuirii i
producerii de pagube materiale sau accidente Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al
terenului pe care se află arborii, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea
de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6/1 pentru arborii în declin biologic) în perioada optimă ( primăvara
anului 2020-toamna anului 2020), asťel. 2 ex. în alveolele rămase libere în urma defrişării
de Ia adresa sus menţionată, conform prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament ş o ex.
In zone defĺcitare în vegetaţie de pe raza sectorului.

Nr. 1789601/ 12502/
0.3 flEc 2019
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La finaiizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, dată ia care ne veţi comunica i adreseie
unde s-au plantat cele lOex. arbori. Tn caz contrar se vor apflca sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simo a POPA

Intocmit
Expert VasWca PLE

2aNou
Red: VPŕ4ex. — 26.11.2019 prezentul aviz a fost po stat pe site-ut PMB
httD:ţ/v.pmb.rpIinstituţii/pdmariaIdirectii/direçtia mediu/avize arbori in consulţareţavize arbori in consultare.DhD, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Nr. 1727014/ 2961/ 06, DEQ 2079

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 3

Spre ştiinţă
- D-na
Str. rnr._,,BL ‚sc ‚ap. )sectorl
- Administraţia Domeniului Public Sector ĺ
B-dul Poligraflei nr.4 Sector 1, Bucureti

(str. Hagi Moscu Maria nr. 20, sector 1)

Referitor la adresa A.D.P. sector 1 nr. 09.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1727014/10.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2961/11.04.2019, prin care ne
transmite spre soluţionare cererea d-nei ‚rivind emiterea
avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde
aferent imobilului nr. 20 din str. Hagi Moscu Maria nr. 20, vă facem cunoscut că la
verifkarea efectuată pe teren în data de 17.05.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
rnodińcările ş completările ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm:

O Toaletare:
Curte imobil nr. 20, limita stângă a proprietăţii către imobilul ni 22

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) @ óOcm, h 1 8-20m - eliminarea ramurilor
uscate ş reducerea cu !4 din înălţimea coronamentului (până la nivelul de minimum
10-1 2m) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată ş esenţa slabă a lemnului speciei.

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

I »‘Z.. I



Precizăm că administratorul/proprietarul legal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Mexa nr. 1
la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că la verWcarea efectuată pe teren din cauza poziţiei de amplasare
a arborelui, nu s-a putut stabili cu exactitate dacă arborele se află în curtea imobilului
de la nr. 20 sau se află pe proprietatea de la nr. 22. UnTłare a discuţiilor telefonice cu
unul dintre proprietarii clădirilor de la nr. 20 am fost informaţi că proprietarul
imobilului de la nr. 22 a mutat gardul de delimitare a celor două imobile.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon
021.305.55.00/4155, 4162, Direcţia de Mediu din cadrul P,M.B cu sediul în B-dul
Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de
lucru cu publicul, marţi între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabiłitate 2 ani de la data emiterü.
Toaktare — 1 ex.

DIRECVQfl%ECUTIV,
Sirno, iaPtś OPA

/

Intoc,nhi
Expert Ing. Vasilicu PLEUŕL%

O3 DEQ 2019

Red E.C. /4 ex. — 28.! I.20i9 prezentul aviz a fost pos!a! pe site-ul PMB
pe dala đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U6. ULL pig
CĂTRE

D-na
Str. nr Sectorul I

Spre ştiinţă
Adrninistraţia Domeniuhzi Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

(str. Constantin Stere nr. 10, sector 1)

Referitor la cererea Administraţiei Domeniului Public sector 1 nr. 3597/18.04.2019,
înregistrată la P.M.B eu nr. 1731668/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3510125.04.2019
prin care transmite spre soluţionare adresa dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat pe terenul proprietate privată din str. Constantin Stere nr. 10.
sector 1, urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.05.2019, în conformitate cu
prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor. republicată. cu modiłicările i completările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritodul
Municipiului Bucureşti, avizăm

Toalctare
Curte imobil nr, i O str Constantin Stere, dreapta acces proprie tate:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 25cm, h 8m, coronamentul este înclinat 10° către
faţada blocului din vecinătate — reducerea cu maximum 1,5-2m din Iungimea ramurilor care
afectează faţada blocului, în vederea echilibrărü coronamentului i a eliminării ńscului de hângere
i prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare a
coronamenlului, Mră a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante)

Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija propńetamlui/proprietarilor
legal/legali al/ai terenului pentru arborele, proprietatea privată, cu personal specializaúcaliňcat.
evacuâiidu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul/propńetarii ]egaUlegali al/ai terenului este/sunt
răspunzător/răspunzătoń de siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor,
supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie
a defriărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti.

Nerespectarea prevederilor din avizul de specialitate constituie contravenţie şi se
sancţionează conform art. 2 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.

Toaleíare — t pe propriewie
jEŞTş

DIR ţXE ‘ TIV,
Sin A

i'EĂi o

Înxocmit
Expen. Vasiüca PŁEU

Red EC. / 4 ex.
— 02. I 2.2019 prezentul aviz a fust posiat pe sile-uI PMD “ DE 2pe data de

Nr. 1731668/3510



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U ÜEC 2019

CĂ TRĘ
AsociaUa de proprietari Condominiul Barbu Delavrancea 63

Str. Barbu Delavrancea nr A1 .Çnrtnr 1 R,sni,rnti

În atenţia Domnului
EmaŰ:

fl

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia RM.B cu nr.1781714/11.1O.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11534/14.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi „ în aliniament gard din curtea imobilului nr. 63 din str.
Barbu Delavrancea, sector 1", după verificarea efectuată pe teren, în data de 20.11.2019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare
Curte imobiI nr 63, str Barbu Delavrancea, Iaturn din spate a proprietăţii

-2ex. Fraxinus sp.(frasin)4Ocm hl2m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteorologice nefavorabile.

-lex. Acer sp.(arţar)3Ocm hl4m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii
meteorologice nefavorabile.

-lex. Prunus cerasifera (corcodu)30cm hlOm- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia
condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii cu personal specializatlautorizat, conform arL6 pct. 6,
Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),

Nr. 17817141115341
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evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex. arborĺ.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona- - d na POPÁ

Întocmit,
Expert Vasiiica PLEŞUt

63.DEQŻn;g
Red: VP/5e.'V2ll2O19
prezentul aviz a fosl postal pe site-uI FMB
hUp//ww.N Dmb ro/nştituliilpńmad&direii]directia mędiWavize arbod in consuIIreJavizę prbo,i in ctnsuItartçç pe deta de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

& flE ZOţg
CĂTRE

R.A. -ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
Str. Moliere nr. 6-8, sectcr 1, Bucuresti

e-mail:

(str. Ivan Sergheevici Turgheniev nr.22-24, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la Pńmăńa Municipiului Bucureşti cu
nr.1 783339/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1 I 749/17. l 0.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate de ‚.toaletare a 45 de arboń din care 38 de tei i 7 arţari situaţi în curtea

(

imobilului din str. Ivan Sergheevici Turgbeniev nr. 22-24, sector 1", vă comunicăm că, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanut tocatităţilor. cu modifkăńle şi completădie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletarc:
Dnim de servitute curte irnobil nr. 22—24 str. Ivan Sergheevici Turgheniev

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminăńi
ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arbońlor, cu apticarea tucrădlor de cchitibrare şi etiminarea ramurilor uscate ta:

- 38ex. Tilia sp, (tei) O 30-6Ocm, h 14-20m
-7ex. Acer sp. (arţar) O 35-7Ocm, h 12-16m
Lucrădte avizate se vor executa prin grija propńetawlui/administratorului legat al terenutui

pe care se află arbodi, cu cu personat speciatizat/autorizat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiutui Bucureşti. în perioada de repaus vegetativ a arbodlor (pńmăvara-toamna). pentru a nu

p fl afectat echilibrut biotogic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi &ânte. operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a arnilui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizäm că proprietaruliadministratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederitor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apticându-se sancţiuni
conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Tocdetare —45 ex. arbori

DIRECTOEttECUTIV
Sinwna- a t A Intocmit,

Exped Vasilica PLE%I t'-

Red: VP/5oxjV2122019 ‘3 t' o
*

prezentul aviz a fost post ‚si uM b ohttD:l.pmbr&institutii irectia mediuiavize arbori in consułtarelavize prbori in consultare.ohp pe dMa2FC 2019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U6. ÜEĽî

CĂTRE
Dom nu i

Str. nr. sector 1, Bucuresti
e-maiI

Referitor Ia adresa dvs., mnregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1787548/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12242/30.102019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate de „toaletare pentru 4 arbori situaţi în curtea imobilului din str. Popa Savu
nr. 9, sector 1", după verificarea efectuată pe teren, în data de 25.11.20 I 9, s-a inventariat următorul
material dendrologic, pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind regletnentarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modińcările şi completările ulteńoare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare:
Curle imobil nr. 9 sti Popa Sm'u

- lex. Prunus cerasifera (corcodu) 0 25cm, h 8m, înclinat spre trotuar- reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evilării producerii de pagube mateńae sau accidente prin hâiigerea şi prăbuşirea de ramuri
la condiţii meteorologice nefavorabile.

-lex. Celtis sp. (sâmbovina) 060 cm, h 12-m reducerea cu 1/3 din volutnui
coronamentutui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitării produeedi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la
condiţii meteorologice nefavorabile.

-lex. Ulmus sp. (ulm) 060 cm, h 12-m reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evităńi produceńi de
pagube materiale sau accidente pńn frăiigerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteoroiogice
nefavorabile.

-lex. Celtis sp. (sâmbovina) 040 cm, h 12-m reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la
condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija şi cu acordul tuturor proprietarilor legali ai
terenului pe care se află arborü, cu cu personal speciMizatlautorizat. conform arL6 pct. 6. Mexa 1
din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna),
pentru a nu f afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramuňlor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lenmoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Íůai iI
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Precizăm că propńetarii legali ai tercnului sunt răspunzători de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respcctarea prevedcrilor

avizului şi a telmologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar ap]icându-se sancţiuni conform art. 6.
pct, 8 din Anexa nr, I La H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Touleiare —4 ex. arbori

DIRĘÇTQ? EXECUTIV
86Îana POPA

Întocmit,
Expefl Vasiflca PLE.ŞU

Red VP/4 exjOż 122019

prezentul aviz a fcst pcstat pe site-uI PMB
httpJ/pmb.rofjnstitutiűorjmarja/djrectii/djrectja mediuiavize arbori in consultareiavize arboň in consultare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1709636, 1728085, 1765931/ 1146, 3109,94931 10; ĐFQ żuí7
CĂTRE,

Domnul
Str. - nr sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa ADPSI nr.2100/13.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.1709636/15.02.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 1146/18.02.2019, prin care ne transmite solicitarea dvs., de emitere a avizului de
specialitate pentru 2 arbori situaţi în curtea imobilului nr. 1 1 din str. Meze, sector I, Ia adresele dvs.
înregistrate la P.M.B cu nr. 1728085/ 15.04.2019, 1765931/22.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
3 109/16.04.2019, 9493/23.08.2019, după verificare efectuată pe teren, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i,
avizăm
Toaletare:
Cnrĺe imobil ;;p• J] str. Mezev, stânga acces imobd

- 2 ex. Picea abies (molid) O 30-4Ocm, h12-14 m- reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a arborilor şi eliminarea ramurilor frănte şi uscate.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucure$i, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora prin grija proprietarului legal al terenului, cu personal specializati autorizat, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defńşarea celor două exemplare de Picea abies (molid) situate
în curtea imobilului nr. 1 1 din str. Mezes, este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu o expertiză tebnică,
reaţizată de un expert autorizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice(M.D.R.A.P.), din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiular al arborilor situaţi în
curtea imobilului nr. 1 1 din str. Mezeş, afectează structura de rezistenţă a imobiului. Lista experţilor tehnici
atestaţi se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P. la adresa
w'ww.mdrap.rokonstructii/atestari-tehnico-profesionale/cxoerti-tehnici

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalelare — 2 cx. arbori

DIRECTOR EXECUTIĘ
Sim n POPA

((1fl\ Întocmit
Expert Vasilica PLEUýL

Rcd P.V. / 4 cx. — 03.12.2019 prczentul aviz a fost postat pc site-uI PMB O 6 OEr ‘
hup:J/ww-w.nmh,ro/insülutiiJprirnari&dircctii/directia međiu/avi7c arhori n const,Jtare/avizç arhori in consultare.pĘp

‘
pe data dc i.'OżÜ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1nEQ2DW
CĂTRE

DL -

sc. ap. sector 1

(str. Barajul Arge nr. 18, sector 1)

Referitor Ia adresa dvs., transmisă prin e-mail, înregistrată la P.M.B cu nr. 1786877/28.10.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12190/29.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent imobilului nr. 1 8 din str. Barajul Argeş ‚ vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 25.11.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglemenlarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Cwie żrnobil nr. 18 str. Barajzd Arge, latnra din spatele curţä

Reducerea cu ţ4 din volumul coronamentelor, în vederea echilibrării acestora i a eliminării
riscului de frângere i prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate,
fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza aeestora (primnl etaj de şarpante)

- 7 ex. Morus sp. (dud) O 20-5Ocm, h 6-12m
- 1 ex. Malus domestica (măr) O IScm, h 6m
Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului) prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborii, cu personal specializaUcaliflcat
pentru astfel de Iucrări, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur, reţelelor aeriene şi a bunurilor situate
pe domeniul public (autoturisme).

O Precizăm că proprietarul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.
8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon 021.305.55.00/4155, Direcţia
de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny,
sectorul 5, numai în ziua de lucw cu publicul, marţi între orele 9-13.

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

DIRECTÜ&EXECUTW,
Sirno4îíjJ'uPOPA

Irnocrnit

Ş'Ţf / Expert Vusilka PLEU

Red E.C, I 4 ex. — 03 (2.OlTprezedlu4aviz a fost postat pe site-ul PMB O
IstIp:(/,nnv.pmb.ro/tIlstItuhithndäitectII!directia_IHcdiLLaviZe_art)Oń_ifl _cons.iltarc!avize_arbon_in_consultare php . pe data de ..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1O.flEĽ2OJî
CĂTRE

Asociaţia de Proprietari
Str. Emanoil Porumbaru nr. 32. sector 1, Bucuresti

In atenţia doamnei . membru Comitet Asociaţie
e-mail:

___________________

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1791179/11.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1 2658/12.1 I .20 I 9, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate de „toaletare a unui stejar matur situat pe proprietatea din str. Emanoil
Porumbaru nr. 32, sector 1", după verificarea efectuată pe teren, s-a inventańat următorul material
dendrologic. pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Norme]or de protecţie a spaţülor verzi de pe teńtońul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctare:
Cząríe hnobil nr. 32, sfl'. Emanoil Porurnbaru, s(ânga acces irnobil, la lirniia garclidui cu trOtUaflłl

-lex. Quercus robur (stejar) O 6Ocm, h 16m- reducerea cu 114 din mnăiţimea
coronamenmlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri frănte uscate, în vederea
evitărü produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri la
condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija propńetarului/administratorului legal al terenului
pe care se află arborelc, cu cu personal specializatlautorizat, conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pńmăvara-toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorăńi construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeńene.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sirno *MW a POPA

J7 Întocmit

Ş Expefl VasiIica PLE.ŞU/Ć

RedVP/5exfl3122079
prezentul aviz a rostpçsl#t pe site-uI PMB 7fln
hţt1:/twwwĘmb.ro/instiWiI1YtY*tŞaria/dírectii/directia mediuiavize arbpri in consultareiavize arbori in consultareDhp, pe H(de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756819, 7248; 1786699, 12191! I i). UtĽ ZU19

În atenţia domnului
e-mail:

Referitor Ia adresa Federaţiei Române de PoIo nr. 786/17.07.2019, înregistrată Ia

P.M.B cu nr. 1756819/19.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7248/22.07. 2019, prin eare solicită

emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în slr. Av. Mańn Popa nr. 2, în lungul

gardului Federaţiei Române de Polo i Ia completarea înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1786699/28.10.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.12191/29.10.2019, după verificarea efectuată

pe teren, in data de 22.08.2019, a fost inventańat următorul material dendrologic pentru care. in

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Curte imobU nr. 2, str. Av. Popa Marin, Ia limita gardului Federaţiei Rornâne de PoIo cu

trotuand
-lex.trunchi Populus sp. (plop)O 4Ocm, h 2m- fără coronament, uscat 100%

-lex.Populus sp. (plop)O 4Ocm, h 2m- uscat 100%
-lex.Populus sp. (plop)@ 6Ocm, b 12m- în declin biologic, prezintă scorbură la colet, atac de

boli i dăunătod, cilindru central afectat
-lex.Populus sp. (plop)@ 6Ocm, h 12m- în declin biologic, prezintă scorbură la colet, atac de

boli i dăunătoń, cilindru central afectat
Lucrările de deiiişare avizate se vor efectua prin grija propdetarului/administratorului legal

al terenului pe care se află arbońi cu personal specializatlautońzat pentru evitarea produceńi de

evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantăňi de matedal dendrologic

tânăr, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire

a accidentelor sau a deteriorării constnicţiilor din jur, a reţelelor aeńene sau a autovehiculelor de pe

carosabil.
Precizăm că propdetarul/administratoml legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, pdvind: respectarea prevederilor avizutui siguranţa bunurilor şi

flA Ijh nr d7 rnl rv,çtnI flSflOlg sednr 5 Buojresli. R&nania La r iI

cĂTRE,
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, Bucuresti

FEDERA TIA ROMÂNĂ DE POLO
Str Marin Popa nr Z sector 1, Bucureti

Secretar General Federaţia Rornână de PoIo



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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform I-1.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arboń tineri cu balot
de pământ circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie, în primăvara —toamna
anului 2020, astfe] 7 ex. în aliniamentul din str. Visańon nr. 7, str Domei x str. Parângului. str.
Paris nr. 44, str. Argentina x str. Duiliu ZamRrescu i str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 1, conform
Protocolului de Plantare nr. 72/22.10.2019, încheiat cu Administraţia Domeniului Public Sector 1
respectiv 7 ex. arbori tineri cu caracteristicile menionate mai sus in curtea imobilului nr. 2 din str.
Av. Marin Popa, conform Angajamentului de Plantare nr. /09.12.2019.

La flnalizarea lucrări[or de plantare conť. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2ą09, aveţi obLigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificădi in
teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitedi.
Defrişare -4 ex. arbori din care 2ex. uscate l 00% şi 2ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Vasiĺica PLEU fÇ

1 0' DE 2

Red: VPI5ex.I1O. 122019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htwUwnw.pmb.ro/institutiUprimaria/directiiidirectia mediu/avize arborŕ in consuttarelavize arbori in consuItare.ho pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1652088, 7976; 1669935, 10185; 1675570, 10739; 1677873 ‚10939; 1774796,

CĂTRE
Domnul -

Str i ni nr sector 1, Bucuret
e-maiI:

Spre ştiinţă
O Administraţia Domeniului PubIic Sector 1

B-dul Poligrnfiei nr 4 Sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată la P.M.B cu nr.1652088/14.08.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.7976!20.08.2018, prin care solicitaţi dehiarea arborelui situat în
aliniamentul stradal, stânga acces imobil nr.39 din str. Elena Caragiani, sector 1, „arbore care
împiedică accesul auto în garaj", cu completările înregistrate la P.M.B cu nr. 1669935/12.10.2018,
1675570/30.10.2018, 1677873/06.11.2018 i la Direcţia de Mediu cu nr. 10185/15.10.2018,
10739/3110.2018, 10939/07.11.2018 i la completarea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr.
1774796/20.09.2019 şi Ja Direcţia de Mediu cu nr. 10776/23.09.2019, dupä verificarea efectuată pe
teren, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilasu1 localităţilor, cu
modificările i completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi scoatcrea rădăcinilor:
Ahi;ianzent stradal s;r. Elena Caragiani ni 39, stânga acces garaj:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm. h l2m- prin poziţionare împiedică accesul auto în garaj. având
în vedere fapwl că ş în dreapta garajului există 1 ex. Tilia sp.(tei).

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului imobilului nr. 39 din str. Ełena
Caragiani, cu o flrmă autońzată în executarea lucrărilor de defńare arbori, evacuăndu-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene ‚ în prezenţa unui reprezentant al Administraţiei
Domeniului Public sector 1, care va ridica mateńalul leimos.

Precizăm că proprietarul legal al imobilului nr. 39 din str. Elena Caragiani, este răspunzător
de supravegherea execuţiei lucrăńlor, privind respectarea prevederilor avizului, respectarea
tehnologiei de exccuţie a tăierilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru
dehişare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 e arbori tineri cu
balot de pământ cu circumfeńnţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la mnălţimea de lm de la bază
şi înălţimea exemplamlui corespunzătoare circumferinţei în hincţie de specie în prima perioadă

Bd. Regina Ebsabeta nr 47, d ştaI O5l3, sed& 5. Bture, Rnánia



optimă de Ia obţinerea avizului, toamna anului 2019, în aliniamentul din str. Atena i amenajarea

unei noi alveole în aliniamentul străzii Elena Caragiani, potrivit Protocolului de Plantare nr.

67/23.08.2019, încheiat cu ADP sector 1.
La §nalizarea lucrăńlor de plantare conĽ art9 alin.5 din Anexa

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

teren a plantărilor în compensare cât i verificarea amenajării noii alveole.

aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitedi.

Deişare - Í ac arbore

1 O ĐEQ 2014

Red: VP/5 ex./06. 122019
prezenĺul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htloUwpmbroňnstitubi1ynmariWd,recbiIdirecj,a mediuiavize arbori in consultareiavize arbon in consultaj2bQ pe data d

1 Ia H.C.G.M.B. nr.
vederea veńficării în
In caz contrar se vor

DIRECTOR EXECUTIV
Si a iana POPA
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w

Întocmit:
Exp. Vasilica PLEU 7
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

13. ĐEĽ 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLiC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucure$i

(str, Pictor Aurel Băesu nr. 23A, sector 1)

Nr. 1766585/9556!

2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 14392/21.08.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1766585/23.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9556/26.08.2019, privind emiterea
avizului de specialitate de defriare pentru un arbore aflat in declin biologic amplasat în
str.Pictor Aurel Băeşu nr. 23A, după verificările efectuate pe teren în data de 05.09.2019,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B
nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i scoaterea rădăcinilor:
AuniamenUplatbandă str Pictor Aurel Băeşu nr. 23A

-1 ex. Aesulus hippocastanum (castan) ® 50m, h lOm, în declin biologic, prezintă
atac de boli şi dăunătrIa colet, cilindrul central afectat.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de
telefon 021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6 i1 pentru arborii în declin biologic) în perioada optimă, primăvara
toamna anutui 2020, astfel : 1 ex. în platbandă, în Iocul rămas Iiber după extragerea
rădăcinilor Ia adresa sus menţionată în vederea completării aliniamentului stradal conform
prevederilor H.C.G.M.B nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament şi Sex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza
sectorului 1.

Bd. Reoina Elisabela nr. 47. ctd postal 050013. sedor 5, Bucureşt. Ramânia Iai



La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verif]cărfl în teren a plantărilor în cornpensare, dată la care ne veţi comunica şi i adresele
unde s-au plantat cele 5ex. arbori. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

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

Director Executiv,
Simępa!Mariana POPA

Întocmit
Expert Vasilica

i V BEC

Red: V.P.. /4 ex. — 06.122019 píezentul aviz a fost postat pe sito-uI PMB
mediufavize arbeŢi in censultarWavize arbori in n$yItaJpbp pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3OE2oşg
CA TRE

Universitatea de Ştiinje Agronomice şi Medicină Veterin ură Bucureşti
B-dul Mărăşti nr. 59, Sectorul 1

Referitor Ia adresa d-nei Munteanu Mariana, transmisă prin e-mail,
înregistrată la P.M.B cu nr. 1769021/02.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
9920/03.09.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent institutului Agronomic din B-dul
Mărăşti nr. 59, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
20.09.2019, s-a inventariat urniătorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modiűcările şi completăńle ulterioare şi
potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare;

Lucrările se vor aplica arborilor situaţi în spaţiile verzi din jurul clădirilor
unităţii de învăţământ, aparţinând speciilor Abies alba (brad); Acer negundo,
pseudoplatanoides, platanoides şi saccharinum (arţar); Aesculus hippocastanum
(castan); Ailanthus altissirna (fals oţetar); Betula pendula (mesteacăn); Carpinus sp.
(carpen); Fraxinus sp. (kasin); Gleditsia triacnathos (glădiţă); Hibiscus sp.
(hibiscus); Tilia sp. (tei); Prunus sp.(pomi fructiferi); Populus canadensis (plop);
Ulmus sp. (ulm); Quercus rubra (stejar); Spiraea sp. (spirea)
‘ a) Arbori foioşi şi pomi fructiferi aparţinând tuturor speciilor:

- vor fi eliminate şarpantele şi ramurile uscate, üânte sau §surate din
coronamente;

- vor fi eliminate ciotuńle de şarpante sau ramuri rezułtate în urma niperii
acestora sau a aplicärii unor tăieri inadecvate realizate anterior;

- vor fi eliminaţi Iujerii lacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situaţi la
baza trunchiului) şi de pe şarpantele acestora;

- vor § îndepărtaţi drajonii generaţi de rădăcinile arborilor;
- vor fi îndepărtate ramurile cu creştere evasi-verticală, aproximativ paralelă

cu axul de creştere şi care, prin üecare, generează răniń ale altor ramuri viabile pe
care le ating (fac excepţie exemplarełe cu creştere fastigiată specifică precum
Populus nigra ‘Italica', Quercus robur ‘Fastigiata', etc.);

- vor fi îndepărtate şarpantele cu diametre mai reduse care dublează (pe
aceeaşi direcţie) şarpantele ce alcătuiesc structura de bază a cor copul de
a rări coroana şi de a asigura o dezvoltare optimă a arborelui; 1' ąJ'

Nr. 1769021/9920/



- vor fi reduse lungimile ramurilor şi crengilor arborilor care ating faţadele

ctădiriĺor pe o distanţă de maxim 1,50 metri de ta acestea, în acest caz tăierile nu vor

viza şarpantele arbońlor;
b) Arbori răşinoşi:

- vor fi eliminate ramurile uscate, fi-ânte sau Rsurate;
- vor fi eliminate cioturile de ramuri rezultate în urma ruperii acestora sau a

aplicării unor tăieri inadecvate realizate anterior;
- vor fi reduse ramurile care ating faţadele clădirilor pe o distanţă de maxim

1,50 metri de Ia acestea;
- în cazul arborilor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie pietonală, se

vor aplica tăieri ale ramurilor de la baza coroanei care au ca scop ridicarea

coronamentului Ja 2,50 metri înălţirne;
- în cazul arborilor care intră în contact cu fluxurile de circulaţie auto de

urgenţă (ambulanţe) ridicarea coronamentului se va face până la nivelul de 3,50

metri înălţime;
- lucrarea de tăiere se execută în perioada de repaus vegetativ, după trecerea

gemrilor mari - sfärşitul iemH, înainte de pomirea în vegetaţie, numai pe lemn tânăr.

2) Arbuşti foioşi eu frunze caduce (&unze căzătoare)
- pentru toate speciile: - tăieri de întreţinere anuale, în perioada de repaus

vegetativ, după trecerea gerurilor mari - sfârşitul iemii, înainte de pornirea în

vegetaţie (eliminarea ramurilor uscate, rănite, bolnave, a drajonilor crescuţi la
distanţă de baza plantei, a lăstarilor lacomi, a ramurilor slabe şi a celor care se

încrucişează, etc.), pentru a favoriza formarea de noi lăstari floriferi, bine înfmnziţi

până la bază;
- pentru speciile eu înflorire de primăvară: — tăieri specifice de stimutare a

înfloritului/fřuctifăcării, după înfiorire.
- pentru speeiile cu înflorire de vară: — scurtarea lemnului tânăr viguros

pentru stimularea refacerii tufei şi înfloritului în perioada de repaus vegetativ, după

trecerea gerurilor mari - sfârşitul iernh, înainte de pornirea în vegetaţie (luna

februarie, martie)
- pentru plantele îmbătrânite: — se vor executa tăień de regenerare (rărirea

tufelor prin suprimarea unor ramuri (1/5-1/4 din totalul ramurilor), împreună cu

lemnul bătrân pe care se inseră şi eliminarea ramurilor degamisite, epuizate (la

exemplarele îmbătrânite, cu procent mare de uscături);
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor
Acces carnpus dinspre B-dul Mărăşti, Pehiza spate puncte vânzare auxiliare şcolare
şi cabină poartă între acces şi ieşire auto campus, în dreptuł co;pului A

- 1 ex. Acer platanoides (paltin de câmp) O 4Ocm, h 12m, uscat 80% cu

scorbură deschisă Ia baza coletului şi prezenţă de ciuperci saprofite pe trunchi

Faţă clădire IDD, în centru platfonnei:
- 1 ex. Celtis australis (mierea ursului) O 2,5m, li 8-lOm, prezintă scorburi

profunde pe trunchi şi la baza colemlui, prin care se observă lipsa cilindrului central

I [ I



Cabina de pază acces garaj auto (zona intrărfl dinspre Aleea Constantin Sandu
Aldea):

- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) O 7Ocm, h 4m, uscat ĺO0%, fără
coronament şi cu scorbură pe trunchi prin care se observă Iipsa cilindwlui central

- l ex. Populus pyramidalis (plop) O 6Ocm, h 12rn, prezintă scorbură pe
trunchi prin care se observă lipsa cilindrului central
Zona ĹD.D. (intrarea dinspre Áleea Constantin Sandu Áldea):

- I ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h 14m ‚ prezintă scorbură proĺ.indă Ia baza
coletului cu lipsa cilindrului central
Casa de vegetaţie, lirnita íerenurUor de fotbal:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 60-7Ocm, h 12-14m cu scorburi la baza coletelor, pe
trunchiuri şi Ia intersecţia şarpantelor, prezenţa ciupercilor saproflte
A/eea pietonală de acces către cănzinul 10, sensul dinspre aleea carosabflă lateral
terenuri de sport:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 1,lOm, h lOm prezintă scorbură deschisă pe trunchi
prin care se poate observa lipsa cilindnilui central
Lateral Cărnin 10, în spatele punctelor TRAFO:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h l0-12m cu scorburi deschise pe trunchi prin
care se poate observa lipsa cilindrului central, cu atac vizibil de boli şi dăunători
Dreapta acces cărnin Á5:

- l ex. Betulapendula (mesteacăn) O 25cm, h lOm, uscat 90%
Spate Cănz in 2:

- I ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 4Ocm, h 10m, uscat 95%
Zona Atelier mecanic

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 7Ocm, h lOm, cu scorbură deschisă la baza
coletului şi pe trunchi ‚ cilindrul central putred, lipsă scoarţă şi prezenţă de ciuperci
saproűte

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe
care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, astfel

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

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

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

i iI



privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicándu-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi

obligaţia plantării a 94ex. arbori tineri eu balot de pământ, circumferinţa

trunchiului de 20-28cm şi înălţîme corespunzătoare circumferinţei în funcţie de

specie, în spaţiul verde aferent unităţii de învăţământ în curtea Campusului din B

dul Mărăşti nr. 59, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020 — toamna anului

2020, respectând Angajamentul de plantare nr. 9920/A din 26.11.2019.

La Űnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul

Municipiutui Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

P.M.B, în vederea veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se

vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon

021.305.55.00/4155 sau 4162, Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B cu sediul în B

dul Regina Etisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în

ziua de lucru cu publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este

valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, întrucât zona

este înscrisă în Lista zonelor protejate, ŕcând parte din Zona protejată 74 —

Agronomie — Complex Sportiv Tineretului.
Toaletare — cca 500 ex, care necesită Iucrări de întreţinere
Def-işare — ex, din care 4 ex. uscate 80- ]O0%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonqýjqţůwţa POPA

ĺĺflW .

f Întocrnit
Expert Ing. Vusilica PLEŞU

1O.BEQ?oi
Exp4g. Cristina ENACHE

Red E.C / 3 ex. — 09.122019 prezentu! aviz a fost poslat pc site-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1& DEQ 2619

CĂTRE,
Doamna prin
Domnul

e-mail:! J

( str. Omului nr. 3, sector 1)

Referitor la adresa domnului în calitate de fiu al doamnei
înregistrată la P.M.B cu nr.1778268/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu

nr, I l 156/02.10.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de de&işare pentru 1
arbore situat în curtea imobilului nr.3 din str. Omului, sector 1 şi la completarea înregistrată la
P.M.B cu nr.1797940/02.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.13334/03.12.2019 ‚ după verificarea
efectuată pe teren, în data de 30.10.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Curte imabfl nr. 3, str. Omului, dreapta acces imabfl

-lex. Abies alba (brad)O 4Ocm, h 12m- înclinat spre imobil, existând pericolul prăbuşirii la
condiţii meteorologice nefavorabile şi nu numai şi producerii de pagube materiale sau accidente.

Lucrările de defrişare avizate se vor efectua prin grija proprietarului legal al terenului pe
care se află arborele, cu personal specializatlautorizat pentru evitarea produceńi de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloea căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărü constmcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ circumferinţa tmnchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi
înălţimea exemplamlui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în primăvara —toamna
anului 2020, în aliniamentul din str. Argentina, conform Protocolului de Plantare nr. 76129.11.2019,
încheiat cu Administraţia Domeniului Public Sector 1.

Iai

Nr.1778268, 11156; 1797940, 13334/

Bd. Reiiina Đisabela nr 47, cod poştal 050013, sedcr 5, BucireşU, România



La finaLizarea lucrăriLor de pLantare conf. art9 ałin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de b data emiterii.
Dcfrişare -1 ex. arbore în pericol de prăbuire

EXECUTIV
POPA

!ntocmit:
Exp. Vasiĺica PLE.ŞU jC.

10. DEĽ 2012.

Red: VP/4 ex/1O122019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpiiw.pmb.ro/institutüIrimaria/directiiIdirectia mediuiavize arbori in consuhamiavize a,bori in consuharepho, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. d şwI 050013, sedar 5, Bucweşu, Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. 0EQ2019

CĂTRE,
Dournna

bL ap. sectoi Bucureşti

(B-dul Ion Mihalache nr. 269, sector 1)

Referitor la adresele dvs., înregistrate Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1786261/25.10.2019, 1798610/03.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12151/28.10.2019,
13381/04.12.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arbodi situaţi în
curtea imobilului nr. 269 din B-dul Ion Mihalache, sector 1, după veriflcarea efectuată pe teren, în
data de 05.12.2019, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modiflcăńle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte irnobil nr 269, B-dzd Ion Mihalache

-2ex. Picea abies (molid) 030-4Ocm h14-16m- eliminarea ramurilor uscate prezente în
coromamentele arborilor, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe care se află
arbońi, cu cu personal specializat/autorizat, conform arLb pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toanma), pentru a nu § afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constmcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sinw na POPA

4 I Intocmit
Exped Vasilica PLEŞU$t

Red: VPM exJl a2Ó'ć7J
prezentul aviz a posta u B
htţD:IIw.pmb.r 4titutiilori ri ctii/directia mediu/avize arbod in cpnsuareIavize arbori in consultare.phn, pe data ez9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i& B[L

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UÍ PUBŁIC SECTOR I

B-dul Poligraftei nr.4. Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Domnul!
Str. nr - ap. sector Bucureti

Referitor ]a adresa dvs. nr. 19169/31.10.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
ar. 1789595/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12500/06.11.2019, prin care ne transmiteţi
cererea domnului prin care solicită emiterea avizului de de&iare pentru un
arbore amplasat În str. Maxim Gorki nr. 1, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, in data de
05.12.2019. a fost inventadat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
moditieădle şi completările ulterioare. i H.C. G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiiLor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avirzăm
Defrişare ş' scoaterea rădăcinilor:
Str Maxim Gorki nr. 1, zona garaje

- lex. Acer sp. (artar) O 5Ocm, hS-m, in deelin biologic, prezintă scorbură pe trunchi şi la
inserţia arpante1or, atac de boli şi dăunători, cilindru cental afectat, existând pericolul prăbuşirü la
condiţii meteorologice nefavorabi]e şi producerü de accidente sau pagube mateńale.

Lucrări]e de defdşare avizate se vor executa prin grija administratoru]ui legal al terenului pe
care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se
masa lermioasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteńorarea construcţülor din jur i a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui avizat pentru
de&işare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de
pământ cu circumfeńnţa truncbiului de 20-2Scm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie (raport de 6/ 1 pentru
arborii în declin biologic) în perioada optimă ( primăvara -toamna anului 2020), în proximitatea
zonei de unde se defrişează.

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

Prezentu] aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrişure —J ei în declin biologic

Director Ex&utiv “
0Simona44rgSQ\

IŞ% Tntocmit
Şjľ ľs- Expert Vasilica PLESU

Red V Pi 5ex. — 06 T u? avrz a fcst postat pe sŕ(e-uĺ PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i&0Eü1019

CĂTRE,
Administratia Cimitirelor i Crematoriilor Umane

Intrarea Sereior nr.1, Sector 4, Bucuresti

O Spre ştiinţă:
- cimitirul Sfânta Vineri- Calea Griviţei nr.202, Sector 1, Bucuresti
- Doamna i -Str. a nr ‚ bI. sc. ap. sector
2, Bucureti

Referitor Ia adresa doamnei I înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1789461105.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12512/06.11.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate de defriare pentru un arbore situat pe Iocul de veci nr.
46 figura 6, pe care îl deţine în Cimitirul Sfânta Vineri -cf, Act de concesiune nr.
22164/02.07.2018, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 05.12.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificarile şi completariie ulterioare si H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de

O protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Figura 6 bis, Iocul 46, Cimitir St Vineri

- 1 ex. Picea abies(moild) 0640cm, hl 4m, situat pe Iocul de veci 46 fig. 6, în zona
opusă crucii (Ia picioare), prin poziţionarea sa împiedică o posibilă înhumare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietaruiui iegal aI
terenuiui pe care se află arborii (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea monumentelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de
20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6 :1) în perioada optimă (
toamna - primăvara anului 2020), astfel 1 ex. arbore în Cimitirul Sfánta Vineri i 5ex. în
unităţile pe care Ie aveţi în administrare.

Nr 1789461/12512/
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr.

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

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

arŁ4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare-1 ex.

.Kó9btęr Executiv,

Întocmit: ExpertVasilica

1Ü DEC 2Oi

Red: VP/ 6 ex. — 06.12.2019 pmzentuÍ aviz a fost postat pe síte-ui PMB
htt:Uwpmb.roIinstitutii/orimariaJdirectiiĺdirecIia mediu/avize arbori in consultareĺavize atoń in ccnsultareohp, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1792869,12821; 1794297,12950/ 1). fl[Ĺ2O19

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligraflei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă
Đomnul
Str. nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1792869/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12821/15.11.2019 şi la adresa dvs. nr.
19979/13.11.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1794297/20.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
12950/21.11.2019, prin care ne transmiteţi cererea domnului ‚ńn care
solicită emiterea avizului de defřişare pentru un arbore amplasat în str. Av. Popişteanu nr. 40, sector
1, după verificarea efectuată pe teren. în data de 04.12.2019, a fost inventariat următoruL material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravi]anul localităţilor, cu modiflcădle şi completăńle ulterioare,
H.C.G.M.B ns.1 14/2011 privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Norme]or de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Dcfrişare ş scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolelor:
Ažiniarnent stradal slr. Av. Popiteanu, în drepíul irnobiluhu nr 40

- 2ex. Tilia sp. (tei) O 60-8Ocm, h8-lOm —în declin biologic avansat, prezintă scorburi la
colet şi pe trunchi, atac de boli şi dăunătoń, cilindru central afectat, existând peńcolul prăbuşirii la
condiţii meteorologice nefavorabile şi produceńi de accidente sau pagube materiale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe
care se află arborii, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite, evacuârdu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construc;iilor din jur ş a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arbońlor în declin biologic
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm. măsurată la înălţimea de 1 m de
la bază şi înălţimea exemplamlui corespunzătoare circumferinţei în hmcţic de specie (raport de 6/1
pentru arborii în declin biologic) în perioada optimă ( primăvara -toamna arnilui 2020), astfeL 2 ex.
în alveolele rămase libere în urma defńăńi de Ja adresa sus menţionată, în vederea completării
aliniamentului stradal, conform prevederilor H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea afveolelor stradale din cadrul p]antaţülor de aliniament i 10 ex, în zonele deflcitare în
vegetaţie de pe raza sectorului.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cnd poştal 050013, sedor5 Bucureşd, Rcmánía



La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa I la .C.G.M.B. nr.

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

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

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrişare —2 ex. in declin bio/ogżc avansa(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Str. Gen. H.M. Berthelot nr. 41, sector 1, Bucure$i

e-mail

Refeńtor la adresa dvs.. mnregistrată la P.M.B cu nr. 1793547118.11.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.12883/19.11.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în curtea imobiluJńll,1 din str. Gen. H. M Berthelot. sector 1. ]a verificarea
efectuată pe teren, în data de î--.uiy. s-a inventaňat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitae cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modiflcările i completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
avizňm:
Toaletare:
Curte in,obU nr. 41 str. Gen. KM. Berthelot
Toaletare:

-Iex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, hl2m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de ecbilibrare şi eliminarea ramudlor uscate şi frânte prezente în coronamenwl
arborelui în vederea eliminărü riscului de desprindere, frâigere şi prăbuşire a ramudlor la condiţii

meteorologice nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legl al terenuĺui pe care se află

arborele, cu personal specializatiautorizat. conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toanma), pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi fřânte, operaţiune ce se poate executa

în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că proprietaml legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrădlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaktare Jat arbore.
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% PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 3. UŁĽ ZU19

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢL4 DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucure$i

Referitor la adresa dvs. nr. 20136/14.11.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1793882/19.1 1.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12915/20.1 1.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de defńşare pentru un arbore uscat amplasat în aliniamentul din str. Horia Măcelariu. vis
â-vis de nr. 5, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 04.12.2019, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completădle ulterioare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alvcolei:
Aliniament stradal str. Horia Măcelariu, vis-â-vis de nr. 5( Cirninr Băneasa,)

- lex. Acer sp. (arţar) O 60-8Ocm, h8-lOm uscat 100%
Lucrările de deIřiare avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe

care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
detedorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defřişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a lex. arbore tânăr cu balot de
pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1 m de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare cireumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 1 1 pentru
arbońi uscaţi) în perioada optimă ( primăvara -toanma anului 2020), în alveola rămasă libere în
urma defrişăńi de la adresa sus menţionată, în vederea completădi aliniamentului stradal, conform
prevedeńlor H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

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

‚RIMĄ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1797470/ 13286/ 13, DEQ 2019

CĂTRE,

Doamna
Str..

( str. Gen. Constantin Buditeanu nr. 16, scctor 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1797470/29.11.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.13286/02.12.2019, prin care so]icitaţi emiterea avizului de speeialitate pentru arbońi
situaţi în curtea imobilului nr, 16 din str. Gen. Constantin Budisteanu, sector I, la verificarea
efectuată pe teren, în data de 05.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ultedoare i 1-LC.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Toaletare:
Curte jmobj( 11ľ. 16 str. Gen. Ćlonstanän Budisteunu
Toalctare:

-lex. Âilanthus altissima (fals oţetar) O 6Ocm, hĺ6m- reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamcntului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate şi frânte
prezente în coronamentul arborelui în vederea eliminării ńscului de desprindere, frângcre şi
prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

-lex. Ailanthus altissima (fals oţetar) tritulpinal O 40- 6Ocm, hl6m- reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamenmlui cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate şi
frânte prezente în coronamentul arborelui în vederea eliminării riscului de desprindere, frârigere şi
prăbuşire a nmuńlor la condiţii meteorologice nefavorabile.

-lex. Ulmus sp. (ulm)O6Ocm hl4m- reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńior uscate şi h-ânte prezente în coronamentul
arborelui în vederea eliminării ńscului de desprindere, fřângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteorologice nefavorabile.

-lex.Aesculus hippocastanum (castan)070 cm h=12m- prezintă o şarpantă ruptă şi rămasă
în coronament- eliminare şarpantă mptă şi reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului cu
aplicarea Iucrăňíor de echilibrare şi e[iminarea ramuńior usçatc şi &ânte prezente în coronamentul
arborelui, în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin &ângerea şi
prăbuşirea de ramuri la condiţii meteo nefavorabile.

Ĺucrădle avizate se vor executa prin grija propńetarului legl al terenului pe care se află
arborii,cu personal specializat'autodzat, conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. în
perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi flânte, operaţiune ce se poate executa

Bd. Rega Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sedors, Buaseşli, România



în orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

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

Precizăm că proprietawl Iegaĺ aĺ terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunudlor i a persoanelor în zona operaţiunilor, respeetarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform arl. 6,

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

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

Toažeíure —4ex. czrbori.
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%Ę PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1773562/106121 1iOEcNY
CĂTRE

Doamna
Str.

Refeńtor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1773562íi7.09.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 10612/18.09.2019, pńn care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de toaletare
pentru arboňi situaţi în curtea imobilului nr. 5 din str. Căldăruşani, sector 1", la verificarea
efeçtuată pe tercn, in data de 28.10.2019, s-a inventańat urmăĺorul material dendrologic pentru
care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modiflcăńle şi completăńle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind aprobarea Nonnelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe tcńtońul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare
Curte imobil nr. 5 str. Căldăruşani, Iatura dreaptă a gardului imobilului

-lex. Pwuus cerasifera (corcoduş) Q3Ocm, h lOm- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrarc, în vederea evităńi produceńi de pagube
matedale sau accidente prin ftângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meleo nefavorabile.

-lex. Ailanthus altissima (fals oţetar) biwlpinal O10-3Ocm, b lOm- reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare, în vederea evitării produceńi de
pagube mateńaţe sau aceidente prin &ângerea şi prăbuşirea de ramuń la condiţii metco
nefavorabile.

Lucrările avizae se vor executa prin grija proprietarului Iegal al terenului pe care se află
arbońi, cu pcrsonal specializaUautońzat, conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arbodlor (primăvara-ioamna), pentru a nu fi afeclat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi Mnte, operaţiune ce se poate executa
in orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasä pcntru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deleriorării constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen dc valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletar rbori
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

TZDEQ!Ož(1ą

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr.16
Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă
Domnul

;Şti

( str. Mr. Dimitrie Giurescu nr. 8, sector 1)

Referitor Ia adresa domnului ‚ inregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr. 1778186ĺ01.10.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11157I02A0.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de defdşare
pentru un exemplar salcie situat în curtea imobilului nr. 8 din str. Mr. Dimitrie Giurescu
sector 1, Ia veńficările efectuate pe teren, în data de 30.10.2019, s-a inventariat următorul
materiał dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările i
completările ulteńoare ęi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare ęi scoaterea rădăcinilor:
Curte imobfl nr 8, str. Mr. DImitrie Giurescu

- lex. Salix sp. (salcie) 020 cm, hl2m - înclinat spre imobilul vecin, prezintă risc de
dezrădăcinare, în pericol de prăbuşire Ia condiţii meteorologice nefavorabile, specia Salix
având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările de defriare avizate se vor executa Tn regim de urgenţă, prin grija
proprietawluV administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu personal
specializaUautohzat pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa twnchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea
de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplawlui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie (raport de 6/1) în perioada optimă ( primăvara anului 2020-toamna anului 2020), în
curtea imobilului din str. Mr. Dimithe Giurescu nr.8 şi 5 ex. în unităţile defîcitare în
vegetaţie pe care Ie aveţi in administrare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, in vederea

Nr.17781S6I 11157!
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verifjcańi în teren a plantărilor Tn compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceiaşI act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia da(a emiterii şi este valabil
însoţit de avizui Ministewlui Culturii, întrucât Iocaţia flgurează pe Iista Mcnumenteior
Istorice/Zone Protejate de pe raza Munictpiuiui Bucureşti.

Defdşare —1 ex. în peücol de prăbuş!re

DIrector Executlv,
Simo riana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘CĂTRE
ADMJNISTRA ŢM DOMENJULUJ PUBL!C SECTOR 1

B-dul PoligraJici nr.4 Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă
Domnul
e-mail:

Referitor la solicitarea domnului ‘ ‚ inregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr. 1784996/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. I 1972/ 23.10.2019 pdu care
solicită,, reducerea coronamentuiui copacilor din parcarea imobilului din B-dul Ion Mihalache nr.
335 şi din împrejurul imobilului din Ion Mihalache nr. 335, cu precădere copacul din apropńerea
locului 7 care are o creangă aplecată spre jumătatea parcădi", vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren n data de 21.1 I .2019, s-a inventada următorul mateńal dendrologic pentru care
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 pńvind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăńle şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde a] blocului, dreapta acces bloc, ia limita cu trotuawl, B-dul lon Mihalache nr. 335

- 1 ex. Populus sp. (plop) 060 cm, h 12m, in declin biologic, prezintă scorbură dcschisă la
colet, atac de boli, cilindrul centml afectat existánd pericolul prăbuşińi la conđiţii meteorologice
nefavombilc şi produceńi de pagube materiale sau accidente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr. de telefon 021.319.32.58,

021.319.32.53, evacuându-se masa lemnoasă rezultalů în urma deüişării, pcntru a nu bloca căile de
acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeňene, precum şi de creare a condiţiilor necesare plantădi de material dendrologic tănăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului
Bucureşti, in compensarea arbcre(ui avizat pentru dettişarc, aveţi obligaţia pluntürii ia 6ex. arbori

tlncri cu balot de pámůnt, circumferinţa truncbiului de 20-2Scm şi înălţime corcspunzătoare
cireumferinţei în funcţie de spccie în spaţiul verde al blocului şi în zonele adiacente deficitare în
vegctaţie, in perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

aprobarea Nonnelor de protecţie a spaţiilor veni de pe tedtońul Municipiului Bucureşti, avcţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńficării in teren a
plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conE art, 4 din acelaşi act normativ.

In ceea ce priveşte aplicarea lucrădlor de intreţinere/ regenerare/ formare/ echilibrare,
asupra coronamentelor arborilor situaţi in parcarea de reşedină a blocului precum $ în spaţiul verde
al blocului din B-dul Ion Mihalache nr. 335, vă comunicăm unnătoarele:

1) calitatea instituţiei dvs. de administrator al spaţiilor veni po normative
cmise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliut L Secto ji 1-6 şi
obligaţiile ce vă revin privind: protecţia şi conservarea spaţiilor vcrzi šeęý$ea. Ěýpinderea,
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ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri
privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare fúncţiilor lor, potrivit
prevederilor arL7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localitäţilor.

2) cuprinsul adresci nr.1 1279/04.10.2019 emisä de Primăria Municipiului Bucureşti
(PMB) - Direcţia de Mediu, prin care administmtorilor legali ai spaţiilor verzi publice situate pe
raza Municipiului Bucureşti le este acordat dreptul de a efectua lucrări de intreţinere, formare şi
regenerare a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe spaţiile verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea
prealabilă de emitere a avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti. Acordul este valabil pentru perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu
rcspcctarea tuĺuror condiţiilor stabilite in ndresa nr.11279/04.10.2019 şi în Anexele nr.1 şi
nr.2 ale accsteia.

Astfel, administratorii spaţiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenţiile asupra
vegetaţiei în mod planiflcat şi organizat, în funcţie de necesităţile identiflcate de aceştia şi de
cetaţeni, asociaţii de proprietań, ete., astfel încâl să se asigure întreţinerea corespunzătoare a
vegetaţiei cu menţinerea stării de viabilitate a arborilor şi arbuştilor prin realizarea unor intervenţii
profesionale, cu echipamente şi instrumente de lucru adecvate mateńalului dendrologic şi tipului de
inten'cnţie.

Pe toată perioada valabilitaţii adresei cu caracter general nr. 11279/04.10.2019 aveţi
responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea cetăţenilor, asociaţiilor de proprietari,
care au ca obiect solieitarea de intervenţii asupra materialului dendrologic aflat pe spaţiile verzi
domeniu public pc care le deţineţi în administrare şi de a le soluţiona prin veńflcarea, evaluarea
mateńalului dendrologic şi luarea unei decizii privind aplicarealneaplicarea lucrărilor de întreţincre,
formare sau regenerare în flmcţie de caz (specie. stare biologică, amplasament, vârstă, data
realizării ultimei intervenţii, etc.).

In situaţia in care pe spaţiile verzi aflate în administrare instituţiei dvs. constataţi material
dendrologic în declin biologic avansat, cu scorburi prolinde. cihndni central putredilipsă, ciuperci
saproflte, arbori inclinaţi, vă adresăm rugămintea de a-i marca cu vopsea verde şi de a transmile
Direcţiei de Mediu informaţii privind caracteristicile dimensionale. localizarea exactă a acestora
(strada, nr. poştal, nr. bloc, faţă - spate bloc, stânga - dreapta scară bloc, parcare situală în loc
dejoacä, ctc) 5ub forma unui tabel centralizator, precum şi fotografii relevante ale arbodlor marcaţi.
Fiecare fotografle va fi numerotată astfel încât să corespundă poziţiei din tabel şi va purta ştampila
instituţiei emitente.

Transmiterea cererilor de emitere a avizelor de defişare, având ataşale tabelele
centnlizatoare şi fotograflule aferente materialului dendrologic propus pentru dehişare se va face
prin depunerea acestora la Registrawra Primăriei Municipiului Bucureşti.

In perioada 04.10.2019-30.04.2020, Direcţia de Mediu din cadwl Primăriei Municipiului
Bucureşti nu va mai emite avize de toaletare pe locaţii punctuale pentru mateńalul dendrologic din
spaţiile verzi situate pe domeniul public al Municipiului Bucureşti, având în vedere faptul că adresa
cu caracter general nr. 11279/ 04.10.2019 acoperă toate necesităţile administraioiÄlor spaţiilor verzi
publice din Bucureşti. Menţionäm faptul că pentru arborii uscaţi, emiterea avizului de defřişare se
va realiza numai in perioada de vegela;ie a aceslora, dupa pomirea materialului dendrologic in
vegetaţie, putându-se astfel să se determine corect starea de viabilitate a acestora.

In cazul arbodlor aflaţi în «Lista arborilor ocrotiţi de pe raza Municipiului Bucureşti», a
arbodlor prăbuşiţi datorită inregistrării fenomenelor meteo nefavorabile şi a gestionăňi materialului
lemnos rezultat în urma lucrărilor de intervenţie în coronament, se aplică prevederile Anexei nr. lIcz
KC &kLB nr 304ŕ2009 privind Normele de protec ţie a spa(ülor verzi pe Ieritoriul Awhznieipiului
Bzwureşii, wt 6, aliniaiele 3), 4,)lU. a,), b) şi oliniaiul 5).

Menţionăm faptul că în baza adresei nr.11279/04.10.2019 nu se executä Iucrări dc
defrişare a arborilor/nrbuştilor de pe raza Municipiului Bucureşti.

Conform celor menţionate mai sus vă rugăm să dispuneţi axalizarea, verificarea şi luarea
măsurilor ce se impun pentru soluţionarea corespunzătoare a situaţiei semnalate de petent, în
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conformitate cu prevedeńle legaie in vigoarc şi a celor cuprinse in cndrul adresei
nr.1 1279/04.10.2019, urmând ca măsurile adoptate să fie comunicate atât petentiilui cât şi Direcţiei
dc Mediu.

De asemenea prin prezenia il informăm pe domnul Pantazi Adrian cü în conformitate cu
prevededle H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtońul Municipiului Bucureşti, pentru vegetaţia situată pe terenuńle proprietate pńvută,
propdetarul lcgal al tcrenului trebuie să depună o cerere de emitere aviz însoţită de o copie a
documentelor care fac dovada propdetăţii, care va fi depusă Ia Registratura Primăriei Municipiului
Bucureşti cu sediul în B-dul regina Elisabeta nr. 42, sector 5, astfel pentru proprietatea privată din
B-dul Ion Mihalache nr. 333A, se va elibem aviz de specialitate după depunerea solicităńi de către
propńetawl Iegal al terenului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru Iucrările de
defdşare.

Defr4are — i a. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Domnul

Str.
e-mail:

( Piaţa Charles de GauIIe nr. 3, sector 1)

Refeńlor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1791471/l2.1 1.2019 şi )a Direcţia de
Mediu cu nr. 12690/13.11.2019, prin cnrc solicitaţi emiterea avizului de defrişare pcntw un arbore
situat în curtea imobilului nr. 3 din Piaţa Charles de GauIle, sector 1, „ care este complet uscat “, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 25.11. 2019, s-a inventariat unnătowl material dendrologic
pcnlw care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglemeniarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localilăţi]or, cu modificările şi completăńle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizüm
Toaletare:
Curte imobil nr. 3 Piaţa Charles de Gaulle, stânga acces intrarc imobil

-lex.Magnolia sp. (magnolia) bitulpinai @25cm, h 8m- reducerea cu 1i3 din volumul
coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea evităňi producedi de pagube
materiale suu accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor exevuta prin grija propńetaruluUadministratorului legal al ierenului
pe care se află arborele, cu cu personal specializaűautońzal, conform an.6 pct. 6, Anexa 1 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţic a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegelativ a arbońlor (pńmăvara-toamna), pentw ii nu
fi afeciat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi fiânte, operaţäme
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iernnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
relelelor acdene.

Precizăm că propńetaml legal al terenului este răspunzător de supravegherca execuţiei
lucrăńlor, sigumn;a bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm faptul cä arbońi se află in perioada de repaus vegeĺativ când nu se poate stabili
cu exactitnte procentul de uscare, astfel vă rugăm ea pentru emiterea avizului de deňişare solicitat
să reveniţi cu o nouă cerere în primăvara anului 2020, după pornirea arborilor in vegetaţie când se
va putea constata cu exactitate gradul de viabilitate al arborelui.

Prezentul aviz are termen de valabililaĺe 2 ani de Ia dala emiteńi.
Toaletare I ex. arbore

DIRECTOR .ĘLJTW
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17. DEĽ zođ.9.

CĂTRE,
ADMINISTRA TM DOMENWL UJ PUBL!C SECTOR I

B-duí PoiigraJiei nr. 4. Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinfă
Domnul

( e—rnail -

Referitor Ia adresa dvs. nr19301/06.I 1.2019, înregis&ată Ia P.M.B cu
nr.1791682/12.11.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.12692113.l1.2019 ‚ prin care ne transmiteţi
cererea domnuiui r1, care solicită emiterea avizului de deflişare pentru un
arbore uscat 100% situat in Parcul cu Copii, str. Pitar Moş nr, 29 cu str. Dionisie Lupu, sector 1,

după verificarea efectuată pe teren, în data de 12.12.2019, a fost inventadat următorui matcdal

dendrolo&ic pentru care, in conformitate cu Lcgea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administmrea spaţiiior verzi din intmvilanuI tocalităţilor, cu modificările şi completărik ulteńoare

şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teńtońul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rüdăciniIor:
Spaţiul verde Parcul Dionisie Lupu

- lex. Aesculus hippocasianum (castan ) @35cm, h 12m —in declin biologic avansat,

prezintă scorbură deschisă pe trunchi, atac de boli şi dăunătoń, lipsă cilindru centrai, exisiând

pericolul prăbuşirii ia condiţii meteomlogice nefavombiie şi nu numai.
Lucrărilc de deňişare avizate se vor executa prin grija administraloruiui Iegał aI terenului pe

care se află arboreie, respectiv Administraţia Domeniului Public Scctor 1, în regim de urgenţă,

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuâidu-se masa lemnoasă pentru a

nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deleńorarea construcţiilor

din jur şi a reţeleior aedene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui în deciin biologic

avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex.

arbori tineri cu balot de pământ cu circumfeńnţa trunchiułui de 20-2Rcm, măsumtă la inălţimea de

l m de ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei in ňmeţie de specie (raport

de 6/1 pentru arborii în declin biologic) in perioada optimă ( primävara-toamna anului 2020), astfeţ:

1 ex, în spaţiul verde in Iocul rămas iiber in urma deüişării în Parcul Dionisie Lupu şi 5 ex. în

zone deficitare in vegetaţie de pe raza sectonilui.
La §naiizarea iucrărilor de plantare conf. an.9 aIin5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a ptantărilor in compensare, data Ia care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 5

ex. arbori, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf artA din acelaşi act normativ.
Menţionăm că pentru celeialte exemplare de Aesculus hippocastanum (castan) aflate în

Parcul Dionisie Lupu, în perioada 04 octombrie 2019 — 30 aprilie 2020, potzivit prevederilor din

Nr. 1791682/ 12692/
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Aiiexa 1 şi 2 din adresa Direcţiei de Mediu nr.I 1279/04.10.2019, aveţi dreptul de a efectua lucrări
de intreţinere, formare şi regenerare a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe spaţiile verzi administrate, fra
a fi necesară solicitarea prealabilă adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureti de emitere a avizu[ui de specialitate.

De asemenea, vä solicităm să ńdicaţi buiuwga prezentă in parc iar in conformitate cu
prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, aveţi obligaţia dea planta lex. arbore tânăr cu balot de pământ
cu circumferinţa twnchiului de 20-28 cm şi inălţime corespunzătoare diamerrului in funcţie de
specie, in perioada optimă de plantare. pdmúvara - toamna anului 2020, în locul rămas liber dup&
ridicarea bumwgii din Parcul Dionisie Lupu.

La finalizarea Iucrăiilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Mexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, să anunţaţi Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea vedficăńi in tercn a
plantărilor in compensare, dată la care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele Sex.
arbori. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi şi este valabil insoţit de
avizul Ministerului Cultudi, întrucât locaţia flgureaza pe lista Monumentelor Istońce/Zone
Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti

Defr4are J ex. arbore ín declin biologic rn'answ

Director Executiv,
Simona-JĄgţ POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTKI ŢM DOMENJULUJ PUBLIC SECTOR I

B-dul PoligraJiei nr.4, Sector 1, Bucureşti

(Sir. Av. Mircea Zorfleanu nr. 68, sector 1)

Reíeritor la adresa dvs. nr. 20145/15.11.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1794654/21.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.13025I22.11.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de defrisare pentru un arbore aflat în declin biologic, situat in
aliniamentul stradal din str. Av. Mircea Zohleanu nr. 68, sector 1, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 12.12.2019, a fost inventadat următowl material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcărHe i completările ulterioare,
H.C.G.M.B nr.1 1412011 privind amenaiarea şi întreţinerea a!veolelor stradale din cadwl
plantaţiilor de aliniament i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm
Defrişare i scDaterea rădăcinllor cu obilgativitatea menţinorli alveolei:
Aiiniament stmdal sti Av. Mircea Zorileanu nr 68

- lex. Tilia sp. (tei ) O 5Ocm, h lBm —in declin biologic avansat, prezintă scorbuń
deschise Ia colet, Iipsă cilindru central, atac de boli şi dăunătoh, existând pehcolul
prăbuşidi Ia condiţii meteorologice nefavorabile i nu numai.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija dvs, in calitate de
administrator Iegal aI terenului pe care se află arborele, in regim de urgenţă, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces1 luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteńorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui în declin
biologic avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arboń tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi Tnălţimea exemplawlui corespunzătoare
circumfednţei în funcţie de specie (raport de 6/1 pentru arborii în declin biologic) în
perioada opUmă ( pńmăvara-toamna anului 2020), astfel: 1 ex. in alveola rămasă Iiberă în
urma defrişării în vederea completării aliniamentului stradal, conform prevederilcr
H.C.G.M.B nr.11412011 privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadwl
plantaţiilor de aliniament i 5 ex, in zone deficitare in vegetaţie de pe raza sectowlui.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verifîcăńi în teren a plantărilor in compensare, dată Ia care ne veţi comunica i adresele

Nr. 1794654/ 13025/
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unde s-au piantat ceie 5 ex. arbori, În caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. arŁ4 din

aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii şi este valabil

însoţit de avizul Mínisterului Culturii, íntrucât locaţia fîgurează pe lista Monumentelor

lstoricefZone Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti.
Defrişare —1 ex arbore in decĺin biologic avansat

Olrector ExecutIv
POPA
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PRIMĂRkA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţĺa de Mediu

Nr. 1795318/13051/17. OEQ 20f9 -

CĂTRE,
ADM!NISTRÁ ŢIA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 1

B-dui PoligroJiei nr.4, Seclor 1, Ducurcpi

Doamnei
Str

( str. Mitropolii Andrei Şaguna nr. 61, sector 1)

Refeńtor ]a adresa doamiei înregistrată ia P.M.B cu nr.
1795318/22.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13051/25.11.2019, prin care solicită emiterca
avizului de deńişare pentru un arbore situat în aliniamenwl stradai din str. Mitropolit Andrei
Şaguna nr. 61 şi toaletarea unui nuc situat în curtea imobiluiui nr. 61 din str. Mitrop]oit Andrei
Şaguna, sector 1, după verificarea efectuată pe teren, în data de 12.12.2019, a fost inventańat
următoml mateńal dendrologic pentru care, in conformiţate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilaiiul Iocalilăţilor, cu modificürile şi
completările ulteńoare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarca şi intreţinereu alveoielor
slradale din cadrul planlaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Nonnelor de proiecţie a spajiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti. avizäm:
Toaletare:
Curte imobil nr. 61 str. Mitropolit Andrei Şagnna, dreapta acces imobil

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării

Q
dscului de despńndere, frsigere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo ncfavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea mmuńlor uscate la:

- 1 ex. Juglans sp (nuc) O óOcm, h 14m
Defrişarc şi scoaterea rădăcinilor cu obUgativitatea mcnţineńi alveolei
AUniament stradab'p(atbandă str. Mitroplo!it Andrei Şaguna, în dreptul imobiiului nr. 1

- lex. Acer sp. (mjar ) @ SOcm, h 12m —în declin biologic avansat, prezintă scorbură
deschisă la inserţia şarpaiitelor, lipsă ciiindru central, atac de boli şi dăunătoń, existând peńcolul
prăbuşińi la condiţii meleorologice nefavorabile şi nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija propdelarului şi administratowlui legal al terenului
pe cam se află arborii (pe terenul proprietate privată toletarea va fÎ executată cu personal
specializat/autodzat prin grija propdetamlui legul aI terenului iar deňişarea pe domeniul public se
va realiza prin grija ADPSI), cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrăńlor,
evacuându-se masa iemnoasä pentru a nu błoca căile dc acces şi reţelele aeńene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Aiexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuţ Municipiului Bucureşli, in perioada dc
repaus vegetativ a arborelui (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrui biologic al
acestuia (cu excepţia eliminăńi ramuńlor uscate şi fřânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului);
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-de&işarea se va efectua, pentru cvitarea produceńi de evenimente cu umiůń nedodle şi crearea

condiţülor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprieiaml şi administratoml legal al terenului este răspunzűtor de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoaneior in zona operaţiunilor.

respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a Iăieńlor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. I Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui in declin biologic

avan5at avizat pentru defdşare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obłigaţia ( Administraţia

Domeniului Public Sector 1) plarnării a 6 ex. arbori cu balot de pămănt cu circumfcrinţa

trunchiului de 20-28 cm. măsumta la I m de Ia bază şi inalţimea exemplarului corespunzăloare

circumferinţei in funcţie de specie (raport de 6 ;l pcntw arbańi in declin biologic) in perioada

optimă (pńmavara - toamna anului 2020) plantate astfel 1 ex. În platbandă Iocul rămas liber in

urma defrişůrii dupa extragerea rădäcinilor Ia adresa sus menţionată ln vederea completării

aliniamentului stradal, respectiv 5 ex, in zone deíicitare in vcgetaţie de pe raza sectorului 1.
La finalizarea lucrărilor de planare conf art.9 alin.5 din Anexa ł la H.C.G.M.B. nr

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vcderea vedflcarii in
tercn a plantädlor în compensare, da;a la care ne veţi comunica şi udresele unde s-au plarnat cele lO
ex. arboń, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. an.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi şi este valabil insoţit de
avizui Ministerului Culturii. intnicât Loeaţia flgureazů pe lista Monumentelor Isiorice/Zone

Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti
Toaletare — J ex.
Defrişare I cc in dcclin bîolagic at'an.val

DIREŰŕâ*&ECUflV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu /

1ZOEQ2Q$

CĂTRE,
ADMINJSTRÁ ŢIA DOMENIULU! PUBLIC SECTOR I

B-dul PcligraĄei nr.4. Sec!or 1, Bucureşli

( Str. Govril Musicescu nr. 1, sedor 1)

Referitor la adresa dvs. nr. 20300/18.11.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1795216/22.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13055/25.11.2019, prin care care solicitaţi
cmiterea avizului de dehişare pentru un arbore situat în aliniamenwl stradal din str. Av. Şerban
Petrescu nr, 24 x str. Gavril Muşicescu nr. 1, sector 1, după veńuicarea efccwată pe teren, in data de
12.12.2019, a fost inventariat unnătonil matedal dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi admirństrarea spaţiilor verzi din intmvilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioarc, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amcnajarea şi întreţinerea
alveolelor s[radale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Nonnelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtodul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi seoaterea rădăeinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniamenl stradal str. GavriI Musicescu, în dreplul accesului în imobilul nr. 1

- lex. Tilia sp. (tei ) e 4Ocm, h 12m —în declin biologic avansat, prezintă scorbură deschisă
Ia colet, iipsă cilindni ccntnl, atac de boli şi dăunăloń Ia colet şi pe şarpante, existâjid peńcolul
prăbuşińi Ia condiţii meteorologice nefavorabile şi nu numai.

Lucrăňle de dehişare avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborele, respectiv Administra;ia Domeniului Public Sector 1, în regim de urgenţă,
pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedońte, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau detcriorarea conslrucţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui in declin biologic
avansat avizat pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia planiădi a 6 ex.
arboń tineri eu balot de pământ cu circumfednţa tnmchiului de 20-2Sem, măsumlă Ia inăllimea de
1 m de la bază şi înălţimea exemplanilui corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport
de 6/1 pentru arbońi în declin biologie) in perioada optimă ( pdmăvara-toamia anului 2020), asďel

1 ex. în alveola rămasä Iiberă in urma defńşării în vederea completării aliniamenwlui stradal,
conform prevedeńlor H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament şi 5 ex, in zone deĺîcitare in vegetaţie de pe raza sectorului.

La tinalizarea lucrărilor de plantare conE arL9 alin.5 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anun(a Direcţia de Mediu din cadml P.M.B, in vederea veńficării in
teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbori. tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Iľđ-.'IżII
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi şi este valabil însojit de
avizul Ministenjlui Cultuńi, întrucât locaţia flgurează pe lista Monumenielor lstorice/Zone

Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti
Defrişare -1 ex. arbore !n declin biologîc avansat

DirectojExecutiv,
SimqtÉMMâpa POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

1 ‘ OEQ wb.

CĂTRE
ADMINISTRA ŢM DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJki nr. 4 Secior 1. Bucureşti

Spre ştiinţž
R.A..ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

C Sucursala Pentru Administrarea şi lntreţincrea Fondului lmobiliar
Sir, Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2, Bucureşti

Referitor la dvs. nr. 20187118.1l.2019, inregistrată la Primăria Municipiului Bucureşli cu
nr.1795220/22.1l.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13057/25.11.2019, pńn care ne wmsmiteţi
cererea R.A.-Administraţia Patrimoniului Protocoţului de Stat-Sucursaia pentru Administrarea şi
Intreţinerea Fondului Imobiliar care solicită,, intcrvenţia de urgenţă în vederea toaletšńu/defrişării
a doi arboń uscaţi specia tei (tilia) aflate în proximitatea proprietăţii administrate de instituţia
noastră, respectiv str. Cnîngului colţ cu str. Armindenului, sector 1 “, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 05.12.2019, s-a inventadat următoml matedal dendrologic
pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administnrea spaţiilor
verzi din in&avilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare, H.C.G.M.B
nr. l 14/20 l 1 privind amenajarea şi intreţinerea alveoleior stndale din cadrul plantaţiiior de
aliniament şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiłor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucure.şli, avizăm:
Dcfrişarc cu scoatcrea rădăcinilor cu păstrarca obiigatorie a alveolci:
Aliniament stradal str. Crângului nr. l colţ cu str. Armindenuiui:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 040 cm, Ii 8m, uscat l 00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon 021319.32.58,

021.319.32.53, evacuându-se masa lemnoasä rezultată în urma defrişădi, pentru a nu bloca căile de
acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńomrea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeńene, precum şi de creare a condiţiilor necesare piantării de maieńal dendrologic tânăr.

Pcntru repararea prejudiciului adus mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spa;iiior verzi de pe teńtońul Municipiului
Bucureşti, in compensarea arborelui avizat pentru deňişare, aveţi obligaţia plantării a tcx. arbore
tânăr cu balot de păműnt, circumfeńnţa truncbiului dc 20-2Scm şi mnălţime corcspunztoare
circumfcdnţci in funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în urma dehişăiii, de ia adresa sus
menţionată în vederea completării aliniamentului stradal conform prevederilor H.C.G.M.B
nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale din cadrul pianlaţiilor de
aliniament, în perioada optimă de planlare din primăvara - toamna anului 2020.

La iinalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml P.M.B, in vederea veńűcăńi în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar sc vor aplica s . art, 4 din aceia.şi act normaliv.

ni9
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în ceea ce priveşte aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerareĺ formare/ cchilibrare,

asupra coronamentului exemplarului Tilia sp.(tei) situat în str. Crăngului nr. 1 colţ cu str.

Armindenului vă comunicăm următoarele:
1) calitatea instituţiei dvs. de administrator al spaţiilor verzi potrivit actelor normative

emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 1-6 şi

obligaţiile ce vă revin pńvind: protecţia şi conservarea spaţiilor vcrzi; regenerarea, extinderea,
ameliorarea compoziţiei şi a caliiăţii spajiilor verzi; claborarea şi aplicarea unui complex de măsuń
privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi in starea corespunzătoare hmcţiilor Lor. potrivit
prevederilor arL7 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul localităţilor.
2) cuprinsul adresei nr.11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti

(PMB) - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor vcrzi publice siwate pe

raza Municipiului Bucureşti le este aeordat dreptul de a efcctua lucrări de intreţinere, formare şi
regenerare a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe spaţiile verzi adrninistrate. Mră a fi necesară solicitarea
prealabilă de emitere a avizului de specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadml Pńmăńei
Municipiului Bucureşti. Acordul este valabil pentru peńoada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu
respectarea tuturor condiţiilor stabilite în adresa nr.11279/04.10.2019 şi în Anexele nr.1 şi
nr.2 ale accsteia.

Astfel, administratońi spaţiilor verzi publice au posibilitatea de a realiza intervenţiile asupra
vcetaţiei in mod planificat şi organizat, în funcţie de necesităţile identificate de ace$ia şi de
cetăţeni, asociaţii de propdetari, etc.. astfel incât să se asigure intreţinerea corespunzătoare a
vegctaţiei cu menţinerea stării de viabilitate a arborilor şi arbuştilor prin realizarea unor intervenţii
profesionalc, cu echipamente şi instrumente de lucru adecvate matedalului dendrologic şi tipului de
intervenţie.

Pe toată perioada valabilităţii adresei cu caracter general nr. 11279/04. l 0.20 l 9 aveţi
responsabilitatea de a prelua toate cererile venite din partea cetăţenilor, asociaţiilor de proprietad.
care au ca obiect solicitarea de intervenţii asupra mateńalului dendrologic aflat pe spaţiile verzi
domeniu public pe care le deţineţi în administrare şi de a le soluţiona prin veńficarea, evaluarea
matedalului dendrologic şi Iuarea unei deeizii privind aplicareWneapliearea lucrărilor de întrcţinere.
formare sau regenerare in funcţie de caz (specie. stare biologică, amplasament. vârstă. data
realizárii ultimei inten'enţii, ctc.).

ln situaţia în care pe spaţiile verzi aflate în administrare instituţiei dvs. constataţi material
dendrologic in declin biologic avansat, cu scorburi profunde. cilindru central putreWlipsă. ciuperci
saproflte, arbod înclinaţi, vâ adresăm rugămintea de a-i marca cu vopsea verde şi de a transmite
Direcţiei de Mediu informaţii privind caracteristicile dimensionale. localizarea exaclă a aeestora
(strada, nr. poştal, nr. bloc, faţă - spale bloc, stänga - dreapta scară b]oc, parcare situată în. loc
dejoacă, etc) sub forma unui tabel centralizator, precum şi fotografii relevante ale arbońlor marca;i.
Fiecare fotografle va fi numerotată astfel incât să corespundă poziţiei din tabel şi va purta şlampila
instituţiei cmitente.

Transmiterea cererilor de emitere a avizelor de defrişare, având ataşate tabelele
centralizatoare şi fotograńule aferente materialului dendrologic propus pentru deńişare se va facc
prin depunerea acestora la Registrawra Primăriei Municipiului Bucureşti.

In perioada 04.l0.2019-3004.2020, Direc;ia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureşti nu va mai emite avize de loaletare pe locaţii puncwale pentru maleńalul dendrologic din
spaţiile verzi situate pe domenžul public al Municipiului Bucureşli, avônd în vedcre faptul că adresa
cu caracter general nr. 11279/ 04.10.2019 aeoperă toate necesităţile administratodlor spaţiiior verzi
publice din Bucureşti. Menţionăm faptul că pentru arbońi uscaţi, emiterea avizului de defřişare se
va realiza numai in perioada de vegetaţie a acestora, dupa pornirea materialului dendrologic in
vegetaţie. putándu-se astfel sä se determine coreci starea de viabilitate a acestora.

in cazul arbodlor aflaţi in «Lisla arborilor ocroiiţi de pe raza Municipiului Bucureşti». a
arbodior prabuşiţi datorită înregistrădi fenomenelor meteo nefavorabile şi a gestionflńi materialului

I



lemnos rezultat în urma lucrărilor de intervenţie in coronament, se aplică prevederile Anexei nr.1 la
H c. G.MB nr. 304/2009 privind Norrnek de proiecţie a spaiilor verzi pe teriwrhd Municipiului
Bucureşü, arl. 6, aliniaiele 3), 4) 1!!. a), b) ş! aiiniahd 5).

Menţiouăm faphil că în baza adresei nr.11279104.łO.2019 nu se cxccută ĺucrări de
dcfrişare a arborilorlarbuştilor dc pc raza Municipiului Bucurcşti.

Conform celor menţionate mai sus vă rugăm sa dispuneţi anatizarea, verificarea şi luarea
măsurilor ce se impun pentru soluţionarea corcspunzătoare a situaţiei semnalate de petent, in
conformitate cu prevedeńlc legale în vigoare şi a celor cuprinse in cadrul adresei
nr.1 1279i04.1O.2019, urmând ca măsuńle adoptate sa he comunicate atât petentului cât şi Direcţiei
de Mediu.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la dala emilerii pentru Iucrăńle de
de&işare.

Defrişare — 1 ev. uscal 1 0O%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

rnt& zag.

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-d,d PoligraJîei nr.4, Sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă
Domnul
e-rnail:

Referitor ia adresa dvs. nr. 18863/ 20.11.2019, înregistmlă la P.M.B cu nr.
1795976fl6.l1.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr. 13 163/27.11.2019, prin care ne tmnsmileţi
cererea domnului ‚ care solicită emiterea avizului de defrişare pentru un arbore
situat în aliniamentul stradal din str. Constantin Daniel Rosenthal nr. 22-24, sector 1, după
verificarea efectuată pe teren, in data de 12.12.2019, a fost inventadat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcăńle şi completăriie ulteńoare,
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăeinilor cu obligativitatca menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Constantin DanieI Rosentha(, dreapta imobil nr. 24

- lex. Robinia sp. (salcâm ) @ 4Ocm, h 12m —în declin biologic avansat, prezintă seorbură
( deschisă la bază, lipsă scoarţă pe trunchi, ntac de boii şi dăunătoń, înclinat spre carosabil, existând

pericolul prăbuşińi la condiţii meteorologice nefavombile şi nu numai.
Lucrările de de&işare avizate se vor executa prin grija administratorului legal ai tercnului pe

care se află arborele, respectiv Administraţia Domeniului Public Sector l, in regim de urgenţă,
pentru evitarea producerii de evcnimente cu urmări nedońte, cvacuându-se masa Iemnonsťi pentru a
nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deleriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui in dec]in biologic
avansat avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex.
arboń tineri cu balot de pămánt cu circumfednţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la inălţimea de
lm de la bază şi înätţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în fisncţie de specie (raport
de 6/1 pentru arborii în declin biologic) in perioada optimă ( primävara-toaimrn anului 2020), astfel

1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defń$di în vederea compielării aliniamentului stradal,
conform prevederilor H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor swadale
din cadrul plantaţiilor de aliniament şi 5 ex, in zone deflcitare in vegetaţie de pe raza sectomlui.

La finalizarea lucrăriłor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veńflcării în

Iťa-iii
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teren a plantmrilor in compensare, dată Ia care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat

cek 5 ex. arbod, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act nomiativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiieńi şi este valabil însoţit de

avizul Ministcmlui Culturii. intrucât loca;ia flurează pc lista Monumentelor ĺstońceĺZone

Protejate de pe raza Municipiului Bucureşti
Defr4urc --1 ex. nrbore ín declin biologic avwlsa(

Director Executiv,
Sininaana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IZDEQZOIY.

c .6 T R E,
Adminlstratia cimitirelor şi Crematorlllor Umane

Intrarea Serelor nr.1, Sector 4, Bucurestl
Spre ştünţä:
- CImitIruI Sfânta Wnerl- Calea Gdvi(ei nr 202, Sector 1, Bucureşti
• Doamna
email:

Referitor Ia adresa doamneI 1• inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1798694i04.12.2019 şi Ia Dlrecţla de Mediu cu nr.134891 &5l2.2019, prin care solicită emiterea
avlzului de specialitate de defńşare penlru un arbore situat pe Iocul de veci nr 94dm figur 17 bis,
pe care îl deţine in Cimltirul Sfânta Vineri - cf, Act de concesiune nr, ‚ după
verificarea efectuată pe teren in data de 11.12.2019, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificarile şi
complelańle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avlzăm:
Defrlşare şI scoaterea rădăcinilor:

Iocul 94, CimitirSf. Wneri
- 1 ex. Acer sp.( alar) 25cm, hlOm, situat in perimetrul locului de veci nr. 94 fig. 17 bis,

in, (spate cruce), inclinat spre alee deoarece rccent a avut Ioc o inhumare iar prin Iucrările
efectuate este posibil ca sistemul radicular aI arborelui să fie secţionat şi acesta să se
präbuęeascä Ia condiţii meteorolcgice nefavorabile ęi nu numai.

Lucrarea de defriare se va executa in regim de urgenţă, prin grfla administratowlui
proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborii (ACCU), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecUe a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea monumenlelor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in
compensarea arborelui avizat pentru deťrişare1 conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţla
plantăńi a 6ex. arboń tineri cu balot de pământ cu circumfeńnţa trunchiului de 2Q-28cm, măsurată
Ia inălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplawlui corespunzătoare circumferinţei in funcţie
de specie (raport de 6 :1) in perioada optimă ( primăvara-toamna anului 2020), astfel: 1 ex. arbore
in Cimitiwl Sfânta Vineri ęi 5ex. in unităţile pe care Ie aveţi in administrare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arl.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriücării in
teren a plantârilor în compensare cu menţionarea Iocaţiilor unde s-au efectuat plantările, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

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

Nr. 1798694/13489!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

20. ÜEQ 2J

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.I6, Sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă
-Doamna (
Str. I B1. Ap. ‚ parter, sector l

Asociaţia de proprietari
Str. Ion Brezoianu nr. 27, B1. C, sector 1

Domnul
e-mail:

-Adrninistrajia Dornenhdui Public Sector 1
B-dul PoligraJiei nr4, Sector J.Bucurestî

Referitor Ia adresa doamnei tregistrată Ia P.M.B cu nr.
1718908/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1985/15.03.2019, prin care solicită erniterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului nr, 27 din str. Ion Brezoianu şi Ja
adresa Administraţiei Domeniului Public Sector l nr. 11345/08.06.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1753950/l0.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6851/11.07.2019 prin care ne transmite
cererea domnului ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru „ copacul situat la
limita de proprietate cu str. Riga", după verificarea efectuată pe teren, s-a inventariat următoruL
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocatităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil nr.27, bl.C, Str. Ion Brezoianu nr. 27, spate clădire, la Iimita cu Palatul Universul

-lex. Populus sp. (plop)060cm h=1 8m- prezintă început de scorbură Ia colet şi atac de
boli şi dăunătoń - reducerea cu 2/3 din volumul coronamentului cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării produceńi de pagube mateńale sau
accidente prin fřângerea şi prăbuşirea de ramuri la eondiţü meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului/administratorului Legal aI terenului
pe care se află arborele, cu personal specializaťautorizat, conforrn art6 pct. 6, Anexa 1 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toaima), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminădi ramurilor uscate şi frânte, operaţiune

Nr. 1718908, 1985; 1753950, 6851/
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ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaleíare —I ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Intocnzit,
Eipert Vasilica PLEŞUfUw-.

o

I 7 DEQ U)
Ucd. 1ľ es17 12. 20/9
prezenlti! svíz i fosI paslat pe sitt-uI PNIB

nnv mediţi(nvji arbori in constiIircpv,ze arboń in cpnsultare.nlin • pc datn de

Bii Reina Elisab€ta nr 41 cod pcştal 050013, sedor 5, Bucurest, Románia I I



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1717988, 6017; 1784128, 11849/ 20. BEL Ĺ

CĂTRE,
S.C. ALMA PROPERTY SERVICES S.R.L

Str. Ziduri MO nr. 25, Pavilion Administrativ, Cam. 7, etaj 2, sector 2, Bucureti

Spre ştiinţă
POLIŢIA LOCALA SECTOR 1
Str. Prometeu nr 26, sector 1, Bucuresti,
E-mail:

Ađministraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

( Str. Hrisovului-Intrare RATB, scctor 1)

Referitor la adresa Administraţiei Domeniului Public sector 1 nr. 3017/14.06.2019,
înregistrată la P.M.B cu nr. 1747988/20.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.6017/21.06.2019,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru 1 arbore situat în str. Hrisovului nr. 3(
pentru care s-a emis avizul nr. 1747988/6017/23.09.2019) şi vis a vis de str. Hňsovului nr. 3,
(conform fotograńei ataate), după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.08.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureti i după demersuńle întreprinse pentru
identificare proprietar teren respectiv adresa Poliţiei Locale Sector 1, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1784128/18.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11849/21 .10.2019, din care se evidenţiază faptul
că dvs. sunteţi propńetarul terenului pe care se află arborele, avizăm
Toaletare:
Str. Hrisovului —Intrare RATB

-lex.Populus sp. (plop) O7Ocm, h 18m- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea evităńi produceńi de pagube materiale sau accidente
prin &ângerea şi prăbuirea de ramuri la condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrădle avizate se vor executa prin grija proprietamlui legal al terenului pe care se află
arborele, cu personal specializatlautońzat, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibml
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa

Bd. Reina Elísabeta nr 47 cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, Romănia



în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitaie 2 ani de Ia data emiterii.
Toale:are J ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Marjana POPA

Întocmit
Expert VasiIica PLE.ŞU t°-

17.DEQŻ3

-J

Red: VP3exłl7 122019
prezentul avIz a fost postat pe site-ul
PMBhlip rnnw pmb rçhrşţfuliphrnpnaIdre idirędp męy/pve p,bon tn çonsulwre/avize arbon n consultare.pho pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1780981/ 11449/ 20. DEQ 23

Către
Doamna

ir. - ‚ sector ‚ Bucureşti
e-maiL

Referitor la adresa dvs., inregistrată la P.M.B cu nr. 1780981/09.10.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 11449/10. I 0.20 l 9, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii
situaţi în curtea imobilului nr. 127 din Calea Plevnei, sector 1, după veńficarea efectuată pe teren,
în data de 02.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Cur(e imobil nr 127 Calea Plevnei

-lex. Tilia sp. (tei)OSOcm, hl2m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteo
nefavorabile.

-2ex. Juglans sp. (nuc)O4Ocm, hlO-12m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin fřângerea şi prăbuşirea de ramuri, la condiţii meteo
nefavorabile.

-lex. Ailanthus altissima(fals oţetar)O2Ocm, h8m- reducerea cu 1/3 din volumul
r coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin l'rângerea şi prăbuşirea de ramuri, la
condiţii meteo nefavorabile.

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

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct.8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Menţionăm faptul că verificările efectuate în locaţie s-au fcut din exteriorul proprietăţii de

pe domeniul publie. întrucât persoanele de contact menţionate în cerere nu erau prezente la
domiciliu, poarta imobilului fiind nchisă şi nu s-au putut vizualia toţi arborii enumeraţi în

solicitare. astfel, vă rugăm să contactaţi expertuL Direcţiei de Mediu la nr de telefon.

0211305.55.00, int. 4162, în timpul programului cu publicul. marţi, in intervalul orar: 9.00-13.00,

în vederea reveriticării locaţiei. vizualizării materia]ului dendro!ogic şi emiterii avizului de

specialitate.
Ţoažeíare: 4 ex. w-bori.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maťana POPA

Intocndt,
Evpert Vasilica PLEŞUĆftk4

Recě: 1? 3cs Ió 122019
1 7. DEQ 232

prezeniid aviz a foI postal pe siie-uI PMB
hii pwuw omb ri,inçtitutiţ-primpdadię.ç,i.dreciip medi,i a' ize aiboi in conç»Ilpre a]e ubçqi in ypnçnllâee pIip pe dan de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

20. DEĽ2J

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dul PoligraJîei nr 4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna
email:

r

Referitor la adresa dvs. nr. 16317/07.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr. 1781023/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11454/10.10.2019, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei de emitere a avizului de defřişare pentru doi
arbori amplasaţi în spaţiul verde din str, Dumitru Sergiu x str. Dr. Iacob Felix nr. 34, sector 1, după
veńtkarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2019, a fost inventariat următorul mateńal
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor
de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor:
Platbandă-str. Dumitru Sergiu x str. Dr. Iacob FeIix nr. 34

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) din care 1 ex. bitulpinal, 020-40 cm, h14 m -răsăriţi
spontan în gardul imobilului, prezintă sistem radicular la suprafaţă, fără a avea spaţiu optim de
nutńţie în vederea unei dezvoltării armonioase.

Lucrările de defdşare avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 1, nr, de telefon
021/319.32.58; 021/319.32.53, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmăń nedorite,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeńene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l2ex. arbori tineri cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de Im de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în hincţie de specie (raport de 6/1) în
perioada optimă, primăvara-toamna anului 2020, în spaţüle defkitare în vegetaţie de pe raza
sectorului, întrucât în platbanda din locaţie, spaţiul nu permite o dezvoltare armonioasă a arborilor,
acetia nu ar avea suficient spaţiu de nutriţie pentru dezvoltare, Facem precizarea că platbanda
rămasă liberă în urma defriării se va păstra obligatoriu, se va gazona şi se vor planta arbuti.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriűcării în

Iaii!

Nr. 1781023/ 11454/
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teren a plantărilor în cornpensare, dată la care ne veţi comunica i adrcsele unde s-au plantat cele

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

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

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA

Expe

-ż

i 7. BEĽ 2)i

Red: V.P. /5 ex. — 16. 12.2019 prezen(uź avÍz a fost postal pe sile-uI PMB
httDĺ/www.Dqnb rehnştutiiJnhmaha;direci,'!directia mediuipvjze arbori in consulţare/avize arboń in ccnsuttare Dhp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planiflcare Proiectare Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr8B, sector 1, Bucureti

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă
Doamna I

e-mail: -

Referitor ta adresa Administraţiei Domeniului Public Sector l nr. 13427/05.08.2019,
înregistrată la P.M.B cu nr.1762048/07.08.2019 şi ta Direcţia de Mediu cu nr.7890/08.08.2019. prin
care ne transmite solicitarea doamnei 1 r care soiicită emiterea avizuţui de
defriare pentru arborii amplasaţi în locaţiile enumerate în adresă, după verificarea efectuată pe
teren, a fost inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intiavilanul localităţilor, cu
modificările şi completărite ulteńoare, H.C.G.M.B nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveotelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normetor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritońut Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişarc i scoaterea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveoki:
ÁliniamenÍ stradal, lateral dreapta bloc, B-dul Nicolae Bălcescu nr 35 A

- 1 ex. Tiĺia sp. (tei) O 4Ocm, h IOm — fără coronament, prezintă ciuprerci saproflte pe
trunchi, uscat 90%
Spaţiul verde, str Den; Dobrescu, ín drepul Arhivei Naţionale de Fżlme, lângă Ministerul Muncii

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 9Ocm. h l Om —mn declin biologic avansat, prezintă scorbură
deschisă pe trunchi, atac de boli i dăunătod, lipsă cilindru central

Lucrările de defřişare avizate se vor executa prin grija administratonjlui legal al terenului pe
care se află arbońi, pentru evitarea produceňi de evenimente cu urmăń nedońte, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a aceidentelor sau
deteńorarea constwcţiilor din jur i a reţeleLor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arbońlor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ob]igaţia plantării a 7 ex. arboń cu balot de
pământ cu circumferinţa tninchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare diametmlui în funcţie
de specie (raport de 6/1 pentru arborü în declin biologic ĺ :1 pentru arbońi uscaţi) în perioada
optimă (primăvaxa - toamna anului 2020) astfel 1 ex. în alveola rămasă liberă după extragerea
rădăcinilor în aliniamentul din B-dul Nicolae Bălcescu nr. 35A, 1 ex, în spaţiul verde după

iI

Nr. 1762048/ 7890/ 1& DEQ 2JZ)
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extragerea rădăcinilor din str. Dem Dobrescu, în faţa Arhivei Naţionale de Filme i 5 ex, în zone

deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 1.
La finalizarea luerărilor de plantare eonf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantăńlor în compensare. dată la care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 5

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

Referitor la celelalte locaţü enumerate în adresă de către doamna I facem

următoarele menţiuni:
-pentru arborele din faţa Facultăţii de Geograűe au fost puse in practică o parte din

prevederile avizului Direcţiei de Mediu nr. 2173. 2275, 2783/17512090/13.06.2017, la verificările

efectuate s-a constatat faptul că acesta a fost defrisat, urmând ca în perioada optimă de plantare i

conform avizului de specialitate să se planteze în compensare;
-pentru arborii de pe B-dul Magheru de la Scala până la intersecţia cu Dem Dobrescu,

conform imaginilor anexate, vă informăm că materiałul dendrologic tânăr plantat i nepńns se

elimină i se în1ocuiete de către administratorul legal al terenului fără a fi necesar emiterea unui

aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu. administratorul legal al terenului având obligaţia

plantădi de mateńal dendrologic tânăr în locul arbońlor tineri nepńni iar ]a data verificării s-a

constatat că acesta a fost eliminat;
-Direcţia de Mediu a transmis adresa nr. 1760491/7739/30.08.2019, către doarnna

privind existenţa avizelor punctuale emise de către Direcţia de Mediu.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii

nr.422/2001, privind protejarea Monumentelor lstorice, cu completările i modificările ulterioare,

pentru arbońi situaţi în zonele protejate.
Defrişare

— J ex. in declin bioiogic rn'ansat i J ex. ĺrunchi uscczl 90%

DireylarExecutiv,
Sirno1aPQPA

•

Întocmit
Expert Vasilica PLEU

20. BEQ uJî]
Red. V.P /6 er — lT 122019 pwzenîui aviz a fastpostat pe site-uI PMB
httpÍ/www.pmbroiinsututwchmaha/direçuildirectia meďuíavize arbod ‚n nsułtar&avize arboń in consultare.Dhp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. DOI L3t)

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PURLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr4 Sector 1, Bucure.ti

Referitor ta adresa dvs. nr. 19926/14.11.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr. t793880/19.1 1.2019 şi ta Direcţia de Mediu cu nr. 12916/20.11.2019, prin care ne traiismiteţi
adresa înregistrată cu nr. 28338/06.11.2019-20231/11.11.2019 la Serviciul 2 Ordine i Linite
Publică din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 şi cu nr. 19926/11.11.2019 la Consiliul Local Sector 1-
Administraţia Domeniului Public ( fără a ataa o copie a adresei menţionate) în vederea eliberării
avizului de defriare pentru un arbore amplast în spaţiul verde din str. Pajurei x str. Făurei, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.12.2019, a fost inventariat următowl material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul tocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare
i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare i scoaterea rädăcinilor:
SSpaţüd verde kueral bloc 65, str Pajurei nr. 18, sc. A ( str Pajzirei x str. Făurei)

-1 ex. Morus sp.(dud) ® 6Ocm, h lOm, în biologic avansat, prezintă scorbură la colet i pe
twnchi, flsuri, lipsă scoarţă pe twnchi, pe anumite porţiuni, Iipsă cilindru centraL atac de boli i
dăunători, înclinat către trotuar, existând pericolul präbuirii i producerii de pagube material sau
accidente Ia condiţii meteorologice nefavorabile.

Lucrările de defriare avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe
care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimene cu urmări nedorite, evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în cornpensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a óex. arbori tineri cu balot
de pământ cu circumferinţa trunchiuĹui de 20-2Scm, măsuratä la înălţimea de tm de la bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie (raport de 6/1 pentru
arborii în declin biologic, în perioada optimă ( primăvara —toamna anului 2020), astfel: 1 ex. în
Iocul rămas Iiber după extragerea rădăcinilor de Ia adresa sus menţionată i 5 ex, in zone deficitare
în vegetaţie de pe raza sectorului.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadml P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, dată la care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbori. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ art.4 din acelaşi act normativ.

i iI

Nr. 1793S8ĘY 12916/
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Facem precizarea că, dacă în adresa Poliţiei Locale Sector l
defriare faţă de cel identiflcat pe teren i avizat spre defriare, (
ADPSI nu a fost ataată o copie a adresei Poliţiei Locale Sector l
a arborelui i caracteristici]e acestuia în vederea identiflcării cu
ADPSI va trebui să revină cu o nouă snlicitare la care va ataa i
Secwr 1, în vederea verificării aspectelor semnalate în peflţie.

Prezentul aviz are ermen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de
avizul emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Defrişare — I cx. arbore în declin biologk aransat

Red: P. V. /4 ex. — 20. ź2.201g prezentut avžz a fost postatpe siteuI PMB
httpÍżwn:pmbroflnstiIutiWprimańa/directii1direcIia mediuţavize arbnń in consulţar&avize arboń in consuItarechn, pe data de

2o OEC 2)1.3

era solicitat un alt arbore pentru
întrucât la adresa transmisă de

nu s-a a detaliat locaţia exactă
exactitate a acestuia pe teren),

o copie a adresei Poliţiei Locale

Director Executiv,
Simona-,Mariana POPA

Intocmit
Expert Vasilica PLEU łC-.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1!. pvr î]J

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr 4 Sector 1, Bucuresti

Referitor la adresa dvs. nr .21407/04.12.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1801376/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu ns. 13656/11.12.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de deťńşare pentru un arbore aflat în declin biologic, situat în terenul de joacă Amzei
(Intr. Biserica Amzei) sector 1, la verificarea efectuată pe teren, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locatităţilor, cu modificările i completările ulterioare

ľ-.' H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spa{iilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare i seoaterea rădăcinilor cu men(increa alveolei:
Loc de joacă PiaÍa Amzei (sír. hnrarea Biserîca Am:ei)

-1 ex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h lOm — în declin biologic avansat, prezintă prezintă scorbură
deschisă la colet i pe trunchi, lipsă cilindru central, atac de boli şi dăunători, înclinat, cu risc de
dezrădăcinare, existând pericolul prăbuińi şi producerii de pagube material sau accidente la
condiţii meteorologice efavorabile.

Lucrările de dehiare avizate se vor executa în regim de urgenţă prin grija administratorului

legal al terenului pe care se află arborele, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări

nedońte, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. ]uându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

deńişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot

de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi

înă)ţimea exernplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 6/1 pentru

arbodi în declin bioiogic, în pcńoada optimă ( primăvara —toamna anului 2020), astfel: 1 ex. în

P locul rămas liber după extragerea rădăcinilor de la adresa sus menţionată i 5 ex, în zone deficitare

în vegetaţie de pe raza sectorului.
La flnalizarea lucrăńtor de plantare conf arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantărilor în compensare. dată la care ne veţi comunica şi adresele unde s-au plantat cele 5
ex. arbori. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii şi este valabil însoţit de

avizul emis de isterul Cultuńi şi Idcntităţii Naţionale. pentru arborii simaţi în zonele protejate.

Defr )-ąt' arbore în declin bio/ogic avansa(

ĺ8
Dir t?ti
Si rian OPA 1ÜflEczn

Întocmit
Expert Vasilica PLĘSU

Red: P V. /4 ex — 2ű l 2019 prezenźul awz a tosi postat pe sire-uI PMB

hţtp /Nn'N,.pmb.rolinstitutiĺphmarWdirecWdirectia n'ędiu/avize arbori in nsultar&pvize arboĂ in çonsutare.ohp, pe data de

IeiiI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 1

B-dzd Poligrafiei nr. 1, Sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
Domnul

ĺ
e-mail:

Referitor la adresele domnului transmise în format electronic i

înregistrate b P.M.B cu nr. 1785358/22.10.2019, 1799879106.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu

nr. 11976/ 23.10.2019. 13570/09.12.2019, prin care solicită „tăierea arborelui (tei) aflat pe

aliniamentu] stradal, în faţa imobilului nr. 62 A, care împiedică accesul în garaj şi este înclinat în

mod accentuat spre imobil iar inlocuirea reţelei subtereane de gaze a afectat rădăcinile arborelui",

după verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2019, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanu] Iocalităţilor, cu modificări]e şi completările ulterioare

şi H.C.G.M.B. ns.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Aliniament stradal, str. Av. Mircea Zońleanu nr. 62A, dreapta acces imobil

-lex. Tilia sp. (tei)O6Ocm hl2m, uşor înclinat spre imobilul nr. 62A din str. Av.

Mircea Zoń)eanu, nu prezintă semne vizibile de declin biologic ( scorburi la colet sau pe trunchi,

atac de boli i dăunătoń) - reducerea cu 1/2 a volumului coronamenwlui de mari dimensiuni. în

vederea eliminărü ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo

neťavorabile sau chiar de dezrădăcinare al arborelui, cu aplicarea Lucrăńlor de echilibrare şi

eliminarea ramurilor uscate.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care se află

arbore)e. respectiv ADPSI. conform art.6 pct. 6. Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, în peńoada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu

excepţia eliminărü ramuńlor uscate şi &ânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a

anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a detedorării constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legał a) terenułui este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

4I iĺ

Nr. 1785358, 11976; 1799879, 13570/ 37, OEC. 2J]
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avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art 6. pct, 8 din Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOąp(ECUTIV
Simon flanaĄOPA

Ínĺocmii,
Krpe,i Vasižica PLEU

24. DEC 1J1J
J 1' i er 23. 12.2019

prezenliil aviz a fosl paslat pe sile—ul PMB
m:;nv.unb.ro/insti,utii(nrimpriWdi,ntiídireçIia rncdi.,íavíze arboń n consullarę pviie arboń in çpnsultarc.płin pe dau de

Bd. Regna Eflsabeta nr. 47 eod poştal 050013, sector 5, Oucureşd. Románia
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rfl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,

SeMciul Planitîcare, Proiectare, Avizare

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

Nr.1796351/13159/ 31. flEC.2J

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURETI

Referitor Ia adresa dvs. nr.15728/25.11.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1796351/26.11.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.13159/27.11.2019, prin care solicitaţi

emiterea avizului de speciaHtate pentru 14 ex. arbori aflaţi în declin biologic i uscaţi, ce
prezintă un real pericol de prăbuire, situaţi în Parcul Bordei, arbori inventariaţi pe teren

de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i specificaţi în tabel, poziţiile nr. 1-14, cu

fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm:
în conformitate cu prevederile din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările

ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrăńi de defriare ęi
scoaterea radăcinilor a 14 ex. arbori uscaţi i aflaţi în declin biologic, care fac obiectul

prezentei cereri.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care

se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeňene şi crearea condiţfllor necesare plantării de

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

execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aphcându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în

compensarea celor l4ex. arbori avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 19 ex.
arbori tineri, cu balot de pământ circumřerinţa trunchiului de 20-28 cm i înăąime

corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în prima perioadă optimă (
primăvara —toamna anului 2020) următoare defrişării, în Parcul Bordei.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁg alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul PM.B, în vederea

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

arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Rď Reoina BÉsabeLa nr 47. $ţaI 050013. sedOr 5, Buaireşt R'nánia ľů



Iucrărilor de defrisare, cu
acestea se vor executa,

prin publicarea acestor
în funcţie de posibilităţile

24. DEQZÇ
Red P.V. /1 ex. —24.12 2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
ht1p:ĺĺnvw.pmb,ro/insiitutjj/primań&directiiÍdjreçtja medj&avizc arbori in eonsultarefavize arbori in çonsullare,nhn, pe data de

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea

acestor informatíi fie pe pagina oflcială de internet a administratorului Iegal aI spaţhlor

-fle pe pagina oflcială de internet a primăriei de sector1 in funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţU;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea
precizarea datei calendaristice i a intervaului orar în care
ţinându-se cont de zona de acţiune i fluxul auto/pietonal,
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1
informatice i de decizia fiecărei instituţii.

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 administratorul legal al terenului, prin gra
căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art 2, flt, c din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti. Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii i este valabil
însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii1 conform Legii nr.42212001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările si modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în
zonele protejate.

Defrtşare — 14ex.arbori din care 13 ex. a,toń uscaţi 90-100% .ż 1 ex. arbore aflat în
decĺin biologic

POPA

Întocmit
Exped VasLESU

Director Executiv,

Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poşta! 050013, sedor 5, Bucureşt, RomAna
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a
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

___

Direcţia de Mediu

Nr. 1795971/131601 31 oEĽ2]]
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr, 4 Sector 1, Bucureti

Spre $iinţă
Doamua]
e-mail

Referitor la adresa dvs. nr. 19229/20.11.2019. înregistrată la P.M.B cu nr.
1795971/26.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13160/27.11.2019, prin care ne transmiteţi
cererea doamnei ‚ prin care solicită eliberarea avizului de defriare pentru un arbore
amplasat în str Abrud nr. 42, sector 1, după verificarea efectuată pe teren1 în data de 12.12.2019, a
fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i
completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti. avizăm:
Defrişare şi scoaterca rădăcinilor:
So. Ab,zid, lipit de gardul irnobihąlui nr. 42

-1 ex. Paulownia sp.(copacul prinţesei) O 2Ocm, h lOm, răsăńt spontan i crescut în gardul
imobilului nr. 42, rwă a avea spaţiu optim de nutńţie pentru dezvoltare

Lucrările de defdşare avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe
care se află arborele, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

deiiişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot

de pămâst cu circumferinţa tmnchiului de 20-2Scm, măsuratăla înălţimea de m de la bază şi

înălţimea exemplarului corespunzătoare circumfeńnţei în funcţie de specie (raport de 6/1), în

C perioada optimă ( primăvara —toamna anului 2020), în zone deflcitare în vegetaţie de pe raza

sectorului.
La flnalizarea lucrădlor de plantare conf arŁ9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

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

teren a plantăńlor în compensare, dată la care ne veţi comunica i adresele unde s-au plantat cele 6

ex. arbod. h caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ai de la data emiteńi..
Defrişare —] ex. arbore

DirectQr2xecutiv,
Si

! ĺntocmít
Expert VasiIic,.!U

Red P V /5 ex 2 19 prezentutawz a fost postat pe sIt&uI PM8 24. DEC d j
httpflwww.DmbwlinstitutiilpĺimahaldirectiiidiĺeCtia mędiWavize arboń n consultar&avize arMri in ççnsullare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

31. OLĽ ĹJti

cĂTRE
R.A. -ADMINISTRAŢIA PATRIMQNIULUI PROTQCQLULUI DE STAT

Str. Moliere nr 6-8, sectcr 1, Bucuresti

(Sos. Pavel Dîmitflevici Kiseleff nr.18, sector 1)

Referitor la adresa dvs. nr. 8381/03.12.2019, înregistrată Ia Pdmăňa Municipiului Bucureşti
cu nr. 1798812/04.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.13487/05.12.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate de „toaletare a 4 arbori de dimensiuni mań. situaţi în curtea

P imobilului din os. KiseleWnr. 18, sectorul 1 (
- )‘ pentru a se evita riscul

de accidentare a personalului prin ruperea de ramuri şi şarpante". după verificarea efectuată pe
teren., în data de 18.12.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcădle şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protccţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toalctarc
Curte irnobfl nr. 18, Şos. Pavel Dirnitrievici Kiselęfí(i ‘nbasadei Peru)

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminăńi
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare al arborilor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńlor uscate la:

- 2ex. Populus sp. (plop) O 60-7Ocm, h 16-1 8m ( situate în faţa imobilului)
-2cx. Fraxinus sp. (frasin) O 60-7Ocm. h 18-20m (situate în spatele imobilului)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal al terenului

pe care se află arbońi, cu cu personal specializaüautorizat. conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu
fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia elimin&rii ramurilor uscate şi &ânte. operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evaeuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeńene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ]a data emiterii.
Toaleiare —4ącurhuiri

24. BEC zj;

Nr. 1798812/ 13487/

Simon

Red VPJ3exţ20. 722019

Întocmit
Exped VasiIica1U
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