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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

10, IÁN. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicu nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Paul Greceanu nr.11, bI.21, Sector2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr1681845
/19.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11244,20.11.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 21 din str Paul Greceanu nr.11, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 28A2.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul iocalităţilor, cu modiFicările şi completările ultedoare 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 ĺaă bloc:

-5 ex. Populus sp. (plop) e=35-5Ocm h16-lBm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 030cm h=12m - reducerea cu 1/3 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.
Spaţiu! verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (orcodus) ®=3Ocm h=lOm, format din două şarpante, eliminarea
şarpantei de Ia punctul de inserţie cu trunchiu, deoarece este inclinată accentuat spre
trotuar şi carosabil;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 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 şi
eliminarea drajonilor de la baza trunchiului:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm hBm - reducerea cu 112 din lungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
SpaţiuJ verde spate bloc — parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărU producerii de pagube matedale sau accidente prin Üángerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) 020-25cm h8-lOm;

Bd. Regna Eisabeb nr 47 cod pnştaIOSOOl3. sedar5, Buaiifli. Româi
TeI: 021 3C555O0
httpi*ww.pmb.m

Nr.1 124411681845!



-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=10m

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu ®=1-3cm şi h1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/25217.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, 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

construcţűlor 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.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 13 ex., arbori;
Igienizare.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

11. IAN. 2Oi

cĂ T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre şthntă:
- DI 1'
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.19558/08.11.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1681924/19.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11248120.112018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Ilgani nr.4, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, in data de 19.12.2018, s-a inventadat următorul mateńal
dendrologic pentru care, Tn conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locaHtăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobi cu nr.4:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Qcm hllm, situat Ia o distanţă de cca.5Ocm faţă de gardul
imobilului, - reducerea cu 1/2 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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, 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), evacuăndu
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţüior din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toa/etare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona- a POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. IAN. 2019
ŘOMÂN IA

SAO€ÄTOR:M UEUNA

Spre tiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronícii nr.44

CĂ TRE,
SC. Mecanica Fină S.A.

Str, Popa Lazăr nr.5-25, Sector 2

(Curte imobiI str
(Curte imobfl str.

Ion Heliade Rădulescu nr. 33, Sectorul 2)
Popa Lazăr nr. 10-12 i în pĺantaţie de ahniament Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1682661121.11.2018 şi Ia Direcţiade Mediu cu nr.11317/22.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitatepentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str. Ion Heliade Rădulescunr.33, conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentiřicare ni dina Delegaţiei de Reprezentare nr. i a arboriior situaţi încurtea imobilului din str, Popa Lazăr nrlO-12, vă comurncaşii că Ia verificarea efectuată peteren, în data de 14.14.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, înconformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi dinintravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:Toaletare:
Curte imobfl cu nr 10-12- str Popa Lazăr

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=7-Bm- eliminarea unui etaj de ramuri în vedereainălţărU coronamentului i eliminarea ramurilor uscate.
Plantaţie de aliniament- imobiI cu nr 10- str. Popa Lazăr— parcare amenajată:

Reducerea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar i carosabil cu % din iungimeaIor i eliminarea ramurilor uscate, Ia următoare)e specii de arbori:
-1 ex. Morus sp. (dud) e=35cm h12m;
-1 ex. Acer sp. (artar) 030cm hllm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr33 — slr Ion Heliade Rădulescu:

-1 ex. Populus sp. (plop) OlOOcm h=6m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi,pe cca.hlm, cu Iipsă cilindrui central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor IegaIi ai terenuńlor astfel:de către dvs. pentru arborü situaţi pe proprietatea privată ş de către A.D.P. Sectorul 2 (nr.de telefon 0211252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi în plantaţia de aliniament,evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri deprevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiIor verzi de pe teritoriul MunicipiuluiBucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pdmăvara-toamna), pentru a nu fiafectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramuriIor uscate şi frânte,operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorü Iegali ai terenuriłor sunt răspunzători de supravegherea

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

prevederílor avizului şí a tehnoĺogiei de specíalitate privind execuţia toaletărilor şi

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

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

304/2009, Tn compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului din str. Ion Heliade

Rădulescu nr.33, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna

anului 2019, potrivit Angajamentutui de plantare nr. 11317/1/18.12.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

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

verif,căńi în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arŁ4 din aceIaşi act normativ
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare — 7ex. arbori.
Defdşare — 1 ex.arbore cu scorb urä În deciin bioiogic

Întocmit Îns Pricopi Anişoara
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Str. I
DI

CĂ TRE,

Sector 2

ŘOMÂN IA
1910 20191 SAPBÁ7O2rM iMPPEUN

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1684366/27.11.2018 şi Ia DirecUa
de Mediu cu nr.11465/26.11.2018, prin care soiicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra nucului situat în curtea imobiluiui cu nr.44 din str. Maica Domnului,
vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 19.12.2018, s-a inventaria
următorui 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 şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind NormeIe de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr. 44:

-1 ex. Jugians sp. (nuc) O=55cm h14m, Iipit de clădirea imobilului cu nr.7 din str.
Alexandru ceI Bun - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramud, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului pe care
se află 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 echiiibruI bioiogic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl 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 deteńorării construcţiilor din jur şi a reţeleior
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoaneior 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.

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

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10. ÍAN. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBÎLIAR
B-dul Regina EIesabeta nr.16, Sector 3

..
.4..

•..
..t .:

.5.4

. 5'5

ŘOMÂN IA
s 7014 LAQeATu:'Ai..'Eu%A

Spre ştiinţă:
- DI
Str .or2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată la RM.B cu nr.1685363/29.11.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.11523/03.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea imobiiului cu nr.48A din str Toamnei, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, 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
compietădle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.48A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 035cm hlOm - reducerea cu 112 din volumul coronamentului
şi ehminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condíţii meteo nefavorabile.

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h8-lOm, din care lex, se află Ia o distanţă de
3Ocm faţă de reţeaua de gaze - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal ai terenului pe care
se află arborii (A.F.I.), 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 (piimăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eiiminăhi ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţhlor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex., arborL

DrnECTQgÉktQIJTIV,
Simo rianťPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10. AN. 2019

ŘOMÂN IA
ip::b

CĂ TRE,
ADMINISTRAflA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preedinte
Str Cristescu Dima nr.9, bI.222, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr20493/23.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1685998/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11566/04.12.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietarí privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborflor situaţi în spaţiui verde aferent blocului 222 din str.
Cristescu Dima nr9, vă comunicăm că Ia veriflcarea efectuată pe teren, in data de
19.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravi)anul
Iocalităţilor, cu modifĺcările 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:
Spaţiul verde spate bioc — parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 030cm h1 1 m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm hlOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=1 Om, inclinat accentuat spre parcarea auto -

reducerea cu 112 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h4m, uscat 100% (confrom foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu Ii
afectat echilibrul biologic aI 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 plantărü de material
dendrologic tânăr.
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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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în cai contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentw

defrişare, conform prevededlor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveU obligaţia plantării unui

arbore tânăr cu balot đe pământ, cu diametrul minimum Tcm şi tnălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.
La řinalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obhgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea veriflcării în teren

a plantărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari, preedinte dI. Niţullescu Dumitru 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.

To&etare — 3 ex., arbori;
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ulţ;.•;.::z..

Direcţia de Mediu
POMAN IA

I2:)IB

10, IAN. 2010
Nr. 11568116559951

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştflntă:
-DI( -

Str. F ‚ ‚ Sector2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.20492i23.11.2018, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1685995/03.12.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.11568/04.12.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui Grădinariu Ionuţ privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat in aliniamentui din str. Ripiceni nr.3, faţa biocului 4, sc.2, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor
verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu madificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304ĺ2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.8.
nr.1 14/2011, privind amenajarea şi intreţinerea alveoielor stradaie din cadrul plantaţüior de
aiiniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveoiei:
Plantaţie de aliniament — faţă bloc 4, sc. 2:

-1 ex. Acer sp. (arţar) @=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, în declin
bioiogic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se var executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de teleĺon 021(252.77.89, inL224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304(2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
constwcţiiior din jur şi a reţeleior aeriene şi creándu-se condiţüle necesare plantărü de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defriflriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a € ex. arbori tineri cu
balot de pămánt, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 1 ex. in alveoia rămasă Iiberă in urma defrişării şi 5 ex. in alte zone deficitare in
vegetaţie din sector, in prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anuiui
2019.

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 veriflcării în teren a piantărilor
in compensare, în 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 — l ex., arbore in declin bio!ogic.
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Reťeritor Ia adresa dvs., nr.20510/23.11.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1685991103.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11570/04.12.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spatele blocurilor 442A i 422, Iângă Funcul
Termic din str. EIev tefănescu Stefan nr.49 respectiv nr.51, vă comunicăm că Ia veriflcarea
efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate- parcare auto amenajată, Punct Termic:

-2 ex. Acer sp. (arţar) 0=1 5-2Ocm h=5-6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramudlor
înclinate accentuat spre parcarea auto i eliminarea ramurilor uscate.
Spafiul verde spate bioc — parcare auto:

-1 ex. Pirus sativa (păr) 0=2Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărh producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
neťavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:

-1 ex. trunchi, fără coronament 0=l5cm h=2m, uscat 100% (confrom foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de accesT

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorărfl construcţiflor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic 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 pentw evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
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avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărílor şi
în caz contrar aplicându-se sancţiuní conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, trunchi avizat
pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, in prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamnt anului 2019.

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

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 3 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex, trunchi uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ‘

ROMANIA
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10. IAN. 2019
Nr. 11573116859821

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
-DI
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12234/R112.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1685982/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nrl 1573/04.12.2018, prin care transmiteţi
spre soiuţionare cererea d-Iui E privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentui din str Tuşnad nr.73, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, 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 şi
completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
PIantaVe de ahniament — imobl cu nr. 73:

-1 ex. Platanus sp. (platan) O=2Ocm h10m, situat Ia o distanţă de cca.2m faţă de
gardul imobilului de Ia nr.73 - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea
ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin
frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 fÎ afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl 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,
)uându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generaiă Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- S.C. Bucur Obor S.A.
Şos. Colentina nr.2, Sector 2

(Domeniul public - os. Colentina nr.6A, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.20506/23.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1685980103.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11574l04.12.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea S.C.Bucur Obor S.A. privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe domeniul public din şos. Colentina
nr.OA, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2018, 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 modificăŔle şi completădle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniul public — ĺaţă imobU cu nr. 6A:

Reducerea cu 113 din volumul coronamente)or şi ehminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm hlOm;
-4 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h8-lOm.

Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Domeniul pubkc — foţă imobiI cu nr.6A:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 2Ocm h=8m- prezintă sistemul radicular dezvoltat Ia suprafaţa
solului, înclinat accentuat spre trotuar i carosabil, oericol de prăbusire, (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţUlor din jur şi a
reţe(elor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind Norme)e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucurefl, 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);

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

Nr.1 157411685980!
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

6ex.arbori tineri cu balot de pămănt, cu điametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alte zone deflcitare în vegetaţie din

sector1 în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului

2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

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

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

arŁ4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.

Toaletare — 5 ex., arbori.
Defriare -lex. în decţin bioĺogic
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu - :

ŔOMÂNIA
s:;47OO* It4pçELłA

Nr. 11597116861181 1B IAN. 2019

Adresă de corespondenţă:
Str.

Di
CĂ TRĘ

Referitor Ia adresa dvs., înregístrată Ia P.M.B cu nr.16861 18/04.12.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.11597/05.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.1 12 din b-dul Lacul Tei,
vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, 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 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 imobflcu nr. 112:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=55cm h=14m, situat la cca.lm faţă de gardul dinspre stradă -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, in vederea
evitărfl 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 cu acDrdul tuturor proprietarilor, 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 ii afectat echihbrul 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 construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECĘĘCUTIV,
Sîm4!MariďńpOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10, IAN. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

-

.‘

ŘOMÂN IA
SĂPBMflIM iMPOEUNi.

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Sinaia nr.1, bI.78, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.20789/27.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1686284/04.12.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nrll6Ol/05.12.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 78 din str. Sinaia
nr.1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr30412009 privind Normele de
protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc:

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 specii de arbori:

-2 ex. Jugians sp. (nuc) @=25-3Ocm h=10-12m, inclusiv degajarea corpurilor de
iluminat public;

-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-lOm;
Spaţiul verde faţă bĺoc — lateral stânga:

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 nefavorabiie, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) ®=25cm hlOm;
-2 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=lOm.

Spaţiul verde ĺaţă bloc — lateral dreapta:
-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h18m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior înclinate accentuat spre trotuar, Ia
următoarele spech de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2o-25cm h6-Sm;
-1 ex. Jugians sp. (nuc) O=25cm h8m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm hlOm

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — lateral dreapta:
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-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=25cm h10m — prezintă Iipsă scoarţă h-2m,
în declin biologic, (confrom foto anexată);

-1 ex. Thuja sp. (tuia), tritulpinal h=3m(confrom foto anexată).
Spaţiuĺ verde fafă bloc — Iaieral stânga:

-1 ex. Robinia sp.(salcâm) ®20cm h7m, înclinat 30° spre trotuar i carosabil,în
declin biologic, (confrom foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorărh 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 Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrui biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantăńi de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar apIicăndu-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 conform prevederiior H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înăiţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent biocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obhgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apiica 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 blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toafetare — 15 ex, arbori;
Defrişare - 3 ex., arborĄ în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
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Spre ştünţă:
-Dna i

Str.
- A.u.P. Sectorul 2
os. ElectronicH nr.44

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorui 2, nr.15686/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1688499/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11747/12.12.2018, prin care transmite spre
soluţionare cererea d-nei ľ' privind emiterea avizului de speciabtate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea Stadionului Juventus Coientina din os. Fundeni nr.253, vă
comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, s-a inventariat următorul
mateńal dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte Stadionul Juventus Coĺentina- spate parcare amenajată str. Radovanu nr.5, bI.41,scara 2,
Sectorul 2:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=12m,Iângă gardul dinspre parcare, prezintă o ramură
frântă, coronamentul se întinde spre parcare - reducerea cu 1/2 din voiumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerb de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrăriie avizate se vor executa în regim de urgenţă prin grija administratoruiui Iegai 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwi biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menjionăn, că, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform Cod Civil art
613, alin.3 administratorul legal al terenului afectat de arbore (A.D.P. Sectorul 2) poate interveni asupra
acestuia, prin reducerea coronumentzdui ce se întinde pe domeniul public, afectând parcarea auto
amenajată din spatele blocuI 41, scara 2, str. Radovanu nr.5. Sectorul 2.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
T ex., arbore.
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Referitor Ia adresa dvs., nr.21073129.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1688494/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11748/12.12.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei đe proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 24 din str, Popa Nicolae nr.8, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 19.12.2018, s-a inventariat următowl
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Spaţiul verde faţă bioc — sc.1:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) =30cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuhlor uscate, in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 2:

-1 ex. Rhus typhina (oţetar omamental) O=2Ocm h=5m, inclinat - reducerea cu 112 din
Iungimea ramuńlor înclinate spre trotuar.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in vederea
evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=9m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-4Ocm h=10-12m, din care 1 ex. necesită eliminarea unui etaj de

ramuri în vedere pătrunderii Iuminii naturale în apartamentele de Ia etajele infehoare;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea mmuńlor

inclinate accentuat spre bloc.
Spaţiuĺ verde faţă bloo — Iateral dreapta — aĺee de trecere:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=3Ocm h=lOm;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumui coronamentului in

vederea evitării produceńi de pagube maieriae sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus
având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocuiui i aleea de
trecere, Ia următoarele specü de arbori:

-1 ex. iuglans sp. (nuc) e=2ocm h=Bm, inclinat accentuat spre faţada blocuui.
Spaţiuĺ verde spate bĺoc — sc.2- alee de trecere;

-3 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=5-6m.
Spaţiul verde spate bloc — sc.3:

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) e=2o-aocm h=8-lOm;
-2 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-lOm;
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-1 ex. Ulmus sp. (uĺm) C=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiuż verde spate bloc, sc.2 i sc.3 —parcare amenajată:
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-35cm h=8-lOm;
-1 ex. Salix toduosa (salcie creaţă) e=3ocm h=lOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bloc — sa 3:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) dezrădăcinat (confrom foto anexată).
-1 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) O=2Scm h=8m — Iipsă ńtidom, scorbură Ia baza

twnchiului, in declin biologic, pedcol de prăbuşire,(confrom foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 0211252.77.69, int.

224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene, astfeL

-toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pen(ru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a
anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor etectua pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conťorm 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.CG.M.B. nr 304/2009,
în compensarea arborüor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 12 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in spaţiui verde aferent blocuiui, in prima perioadă optimă de plantare, în primăvara
anului 2019, toamnă anului 2019.

La Finalizarea Iucrăńlor de piantare 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. art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI atişeze, in
xerocopie, la avizierul biocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 26 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori, din care 1 ex. dezrădăcinat
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htlwitnąw.pmb.mIinsIilulii'pdmadatdiectiiídirectia nediuIave p,boń in consuttpretano prbpd ln cpnsuttam.php, e data de

Bd. Re,a Oabe rr 47. cod poştal 050313, seđ& 5. Bucureşti. Romáa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Medki

1O.ÍAN21
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţia de prcprietari
Str. Stolnicul Vasile nr.8, bI. 28, sc.2, Sector 2

•Se•..
• .. . •1

ŘOMÁN IA
3, s.3pBAc M

Referitor ia adresa dvs., nr.21074/29.11.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1688497/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11749/12.12.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arboreiui situat în spaţiul verde aferent blocuiui 26 din str. Stolnicul Vasile nr.8,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modifjcările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;
Spaţŕuĺ verde spate bloc:

-1 ex. Sabx sp. (salcie), trunchi, fără coronament O=3Ocm h=3m, prezintă scorbură Ia
inserţia şarpantei frânte,în declin biologic, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăńle de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţhlor verzi de pe terhoriul Municipiului Bucureşti, evacuándu-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 reţeielor aeriene şi creându-se condiţflle necesare plantăńi de material
dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiuniior, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defri$rilor, În 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,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, trunchi aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia
în funcţie đe specie, in spatiul verde aferent blocului, in prima perioadă optimă de plantare,
primăvara anului 2019, toamn& anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de piantare conform art.9 alin.5 din HC.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 piantărilor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să ii afişeze, în
xemcopie, Ia aviziewi blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Pr9zentuţąviz are termen de valabibtate 2 ani de Ia data emiterii.
‚DMW&'tţiex. arbore in dec/in biologic.

DIgtŢQR EXEątTIV,
Si Bn .MWanp PĘQPA

PMB

Întocmit &pen SerPncpp, Amşofp,4

hup:IMvn,.pmb.4ţinstit iűnhmahaldirectiildirectia medkjţavize p,d in consultarelavize arbod in consultar .php. De data de
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TeI: 021.305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
i O 2018 SAPOATOO,kl lMcEuNĄ

10.IANzüjgNr. 11751, 1156911688486, 1685993!

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicU nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Giuseppe GaribaIdi nr.7, bI.223, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.21071/29.11.2018, 20503/23.11.2018, înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1688486/11.12.2018,1685993/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1 1751/12.122018,11569/04.12.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile
Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 223 din str. Giuseppe Garibaldi nr.7, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avlzăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e=3Ocm h=12m, prezintă o sarpantă înclinată spre
trotuar i carosabil - reducerea cu 1/2 din Iungime şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bIoc — Iateral stânga:

-2 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=20-3Ocm h8-10 - reducerea cu cca.1,5m din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate.
In aprQpiere de spaţiul verde — iateral siânga aI blocului 223:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate, in vederea evitărh producerh de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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,
Iuăndu-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

Bd, Regîia Ebabeia rw. 47, wd poştal 050013, seđ&5 Bucureşti, Rom&ia
TeI: 021305 55.00
hupihvi.ňv.pmbw



prevederilor avizului şi a tehnologíei de execuţie a tăierílor, în caz contrar aplícându-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 afeze,
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 — 4 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Expefl ńcopi Anişoara

D7. !AN 2U1

Red: P.AJ3 exjQ3Q12019
— prezentul aviz afost poslal pe site- IiI PMB.
http jAswň., pmb rolinstitulidpr,manaldeecti,ţdireclia mediutave arbon n consultpr&pvize arbon in consultare php pe data de

d. Regiia Eieabela rr 47, dpctal D513. seclaS. Buc*nşli. Rom&ia

Te!:02130555OO iit 4016
htIpJMwwpmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/:r%..:::..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
910 9! $APEA100IM IMDOEUNÁ

Nr. 11752116884891 IÁN. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Di;
Str, L Sector 2;
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Coientina nr.45, bi. OD 45, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.21072/29.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1688489/11.12.2018 şi Ia Directia de Mediu cu nr.11752/12.12.2015, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui . privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde aferent biocului OD 45, spate, din şos. Colentina
nr.45, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 19.12.2018, 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 modiflcările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţblor verzi de pe
teritoňul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţŕuĺ verde spate bloc 0D45 - os. Colentina nr.45:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-35cm h8-lOm - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor
inciinate accentuat spre acoperiuI imobilului din str.Nada Flohlor nr.2A şi eliminarea ramurilor
uscate in vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi präbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuăndu-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.

Precizăm că administratowl Iegai aI terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 5, pct 8 din
Anexa nr. 1 ia H.c.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, in
xerocopie, Ia aviziewl blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare — 2 ex., arbori.

DIREC E)ECUTIV,
Simo ianW1QPA

Întocmit Expqflfricopi Anişoara

Red: PA./3 ex.
- I

— prezentul av atost pos!aI pe sde- uI PMB.
htlp:W..pmb.ooľ,nstitutiLIprimahażdirectiiIdWectia mediulavíze artoń in çonsutlaretavize arbpri n consuttarephp, pe data de

Bd. Regna Etsobeta nr 47, d poşlat 050013, sectors, Bocureşli, România
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Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1688516/11.12.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.11754/12.12.2018, prin care soflcitaţi emiterea avizuiui de speciaiitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr7 din str. Plumbuita, vă
comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Curte imobfl cu nr. 7:

- 6 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) ®=20-3Ocm h=10-12m, situate in apropiere
de gardul Grădiniţei cu nr.137 - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea
ramuriior 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
sunt situaţi arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legai 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, in 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 — 6 ex., arbori.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11754/1688516/ ia IAN. 2Ü19

DIRECTOR EXECUTIV,
Simą$4Ériâa POPA

Întocmit: Exişeçt Pricopi Anişoara

1 07/4
Red:PAflexfll.12.2018 ‘uV 26u
— prezentul aviz afnst postat pe se- ul PMB.
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Referitor Ia adresa d-Iui — ‘ar, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1688514/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nrí i ‚‘56/12.12.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 9 din aleea Piatra Mare nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 19.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanui iocahtăţilor, cu modificările şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţul verde faţă bloc — sa 2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm hlOm, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil -

reducerea cu 112 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1
in condiţii meteo nefavorabile.
SpauI verde spate bioc — sa 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate
din coronament.
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h12m — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar.

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) S=20-25cm h=6-7m — reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile şi cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada biocului şi
trotuar;
Ancorare:
Spaţiui verde faţă bloc — sc.2:

-1 ex. tufă Thuja sp. aducere Ia poziţia verticală.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi Üânte, 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 deteriorării construcţülor din jur şi a
reţeleior aeriene.

Bd, Regia EIabeta r, 47, cod poşlai 050013, sector 5. Bucureşli. RomăiLa

TeI: 021.305.5500
htIp:ÍN..pnb.ro

1,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11756116885141 10, IAN. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-D

2;
- Asociaţiei de propnetari
Aieea Piatra Mare nr.3, bI.9, Sector 2



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.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 5 ex., arbori;
Ancorare — 1 tuťă Thuja.

DIRECTOR EKECVTIV,
Sip, r riana POPA

Întocmit Expe ricopi Anişoara

07, IAN. 2019

Rsd: PAJ3 exfll.122018
— prezentu! aviz afost poslal pa se- uI PMB.
httpi,%wnvpnbrormsUtutüţnrT,ahaidWpctifdecI nedtiĺave arboii consi$Ias&avize arbori m consuKarephp. pe dala
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!‚ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

10, IÄN. 2IS

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicU nrA4, Sector 2
Spre ştflntă'
-Dna

-‚ .. .. Sector 2,

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1689369/12.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11772/13.12.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea
aferentă blocului 20 din calea Moşilor nr.280, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 28.12.2018, 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 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:
Faţă bioc — parcare auto amenajată ioc de parcare nr.8:

-1 ex. Morus sp. (dud) 025cm hlOm, Iipit de gardul imobilului- reducerea cu 1/2
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărh producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 aI acestora (cu excepţia eliminărfl 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.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

1 Wt4tflglp

CĂ TRĘ
ADMINÎSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Dna
Str. Ę

‚ Sector 2,
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Stolnicul Vasile nr.2, bI.33, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.21675/10.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1690327/14.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11831/17.12.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei — - - privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arboriior siwai u spaţiul verde aferent blocului 33
din str. Stolnicul Vasile nr.2, vă comunicăm că Ia veriřicarea efectuată pe teren, în data de
28.12.2018, 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. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiui verde spate bloc:

-2 ex. Populus sp. (piop) e=30-35m h=12-14m - reducerea cu 1/2 din volumui
coronamentelor în vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborü având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) e=35cm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija AD.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construąiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, in 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material
dendroIogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuIui şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Bd, Regha 8Eabeta nr 47. cod poştaIO500l3. sedor5, Bucureşti, Rom&üa
TeI: 021.305.55.00
hItp:H.pnb.m
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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 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocuiui, în
prima perioadă optimă de plantare, În primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finaiizarea iucrărilor de pianiare conform art9 aiin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
verif]cării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apiica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterfl.
Toa!etare - 2 ex., arbori;
Defrĺşare - 1 ex., arbore în declin biologic

DIRÉĆiÓŔEXECUTIV,
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Spre ştünţă:
- Dna
Str.

Referitor Ia adresa dvs., nr.21745/10.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1690328/14.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11832/17.12.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentw
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Tepeş Vodă nr.57, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, s-a inventariat următorul malerial dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările 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.114l2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor;
Plantaţie de aliniament — imobiĺe cu nr.55 - 57:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) @=30-35cm h=8-lOm, Iipsă ritidom, în declin biologic, pericol de
prăbuşire, din care 1 ex, este uscat 1 00% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevedeňlor 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 a deteriorărH
construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărü de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevedehlor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie
de specie, astfel: 2 ex. în alveolele rămase Iibere, in urma defrişărh şi 5 ex. alte zone deflcitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in 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 emiterfl.
Defrişare — 2 ex., arbori, din care 1 ex, este uscat 100%.

DIRECTOItEXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrÁ4, Sector 2
Spre ştflnţă:
- Dl
Str. i ‚ Sector 2,
- Asociaţiei ae proprietari
Str. Popa Nicolae nr.16, bI.51, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.20746/10.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1690334
/14.12.2018 Ę1 I flirorti d Mediu cu nr.11834/17.12.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare
cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 51, sc.1 din str. Popa Nicolae nr.16, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 28.12.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, Tn conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul locahtăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G,M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritońul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde faţă bloc — sc. 1:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitärii producedi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, afectează autoturismele din
pamarea auto.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform ad.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 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 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 operaţiuniior, 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI af]şeze, în
xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru in$iinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

i-g IAN zy1g

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
- Dna I
Şos. ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de propriezari
Şos, Ştefan cei Mare nr.240, bi.59A, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei .‚ inregistrată ia P.M.B cu nr.1690534/14.12.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.11836/17.12.201ö, prin care sobcită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În parcarea aferent blocului 59A din şos. Ştefan ceI Mare
nr.240, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2018, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanui Iocalităţiior, cu modificăriie şi
completările ulterioare şi H.C.&M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi ebminarea ramurilor uscate, În vederea
evitărfl producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În
condiţii meteo neíavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) @=3Ocm h=1 lm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=25cm h=8m;
-1 ex. Robinia sp. (saicâm) O=3Ocm h=lOm, înclinat 20° spre trotuar— reducerea cu 1/2

din Iungimea ramuriior înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), 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 bioca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărü construcţüior din jur şi a reţeleior 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să iI afişeze, în
xerocopie, ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex., arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •i1?'%..ţ:.

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
lOIO 2DIBI $ĄPSATDPţMiMPPEUNĄ

1Ü, IAN 2Dm
Nr. 11829, 1131811690319, 1682909/

CĂ TRE,
Dna

Intrarea E ‚ Sector 2
Spre stiinţă:
-Dna
i ( ‚ Sector2,
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronicii nr.44

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.21747/10.12.2018 i a d-vs., înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1690319/14.12.2018, 1682909/21.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11829/17.12.2018, 11318/22.11.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea d-nei

privind emiterea avizului de speciabtate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în curtea imobilului cu nr.9 din Intrarea Episcopul Radu, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.12.2018, 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 modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr.9:

-1 ex. Morus sp. (dud) 030cm hlOm, situat Ia o distanţă de 1,5m faţă de clădirea
imobilului - reducerea cu 1/2 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 situat 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 eliminărU 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 deteriorărfl 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.
Toa1etacj ex., arbore.
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Direcţia de Mediu
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CÄ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

(PIaniaţie de aliniament- str. Barbu V&cărescu in(ersecţie cu os. Fabrica de Glucoză,
Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 21749/10.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1691093/17.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11859/18.12.2018, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în
ptantaţia de aliniament din str Barbu Văcărescu intersecţie cu os. Fabrica de Glucoză, vă
comunicăm çă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiiior 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 şi întreţinerea
alveoielor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea iucrării de defrişare cu extragerea rădăciniior i păstrarea alveolei a
unui arbore uscat conform foto anexate din tabel.

Lucrărde avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor sau reţelelor aeriene din jur.

Fentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu baIot de pământ1 cu diametrui minimum 7cm şiînălţimea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în aliniament, în
prima perioadă optimă de plantare, În primăvara anului 2019, toamna anului 2019,

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire ia arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratoruiui Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei institu[ii;

- informarea cetăţenilor,in 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

Nr.1 1859116910931
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pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţü.

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.&G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani
Defńşare - 1 ex. arbore uscat.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicU nrA4, Sector 2

(Str. G. Puccini nr. 19, bi. 41 i nr. 8, Sectorui 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.22936/20.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1694667/28.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.17/03.01.2019, prin care solicitaţi,
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), sąuaţi În str.
G. Puccini nr.19, bL4l i nr.8, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea
Iucrării de defrişare cu extragerea răđăcinilor a 2 exemplare arbori.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin
grija dvs., evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din
jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, (raport de plantare de 6 :1 pentru arbori în declin
biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişările. Dacă spaţiul nu permite
plantarea arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- 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 şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinăndu-se cont de zona de acţiune şi luxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din
teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va i sancţionată
art.4, IiŁb 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
Defrişare - 2 ex., în declin biologic.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.5708, 8106, 9079,10330! 1637271,1652857,1660330,1671375! 15. IAN Şi8 —

CĂ TRE,
DI

Str.i Sectorul 2

(Curte imobil str. Te!eajen cu nr. 72 i teren hpsit de construcţii cu nr. 72A, str. Teĺeajen,
Sectoruĺ 2)

(
Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.1637271/27.06.2018,

1652857/21.08.2018, 1660330/14.09.2018, 1671375 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
5708/28.06.2018, 8106/22.08.2018, 9079/17.09.2018, 10330/18.10. 2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilelor din str. Teleajen nr.72 i 72A, vă facem cunoscut următoarele:

- ca urmare a analizării documentaţiei depuse:
- Cereri;
- Contract de ĺntreţinere cu Încheiere de Autentificare nr - -

- Hotârăre Definitivă nr 8.
- Extras de carte Funciară nr ——

- Contract de Vînzare Cumpărare cu Plata în Rate nr
- Fotografii-5.
- a verificărilor în teren din data de 18.10.2018;
- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţelor Comisiei de Ecologie şi Protecţia

Mediului din data de 21.11.2018 conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modiřicată şi
completată cu Legea nr.47, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr.72

- 1 ex. Prunus sp (corcodus) O 2Ocm h=8m, situat Ia distanţa de 30 cm de gardul de
Ia nr.74 din str.Teleajen, - reducerea ramurilor înclinate spre curte cu % din Iungime ş
eliminarea ramurilor uscate.
Teren !ipsit de construcţie - sir. TeIeajen nr. 72A:

- 3 ex. Prunus sp (corcodu) e 15-25cm h=6-Bm, situate Ia distanţa de 30 cm de
calcanul imobilului de Ia nr.70 - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor i eliminarea
ramurilor uscate în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

- 3 ex. Morus sp (dud) e 10-l5cm h3-4m, răsărite spontan Iângă gardul imobilului
de Ia nr.70, str. Teleajen - reducerea ramurilor înclinate cu % din înălţime i eliminarea
ramurilor uscate.

- - -

TeI: 021.305.5500
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor,
Curte imobil str. Teleajen nr.72:

- 1 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) e 25cm h=9m, răsărit spontan, situat Ia distanţa de
cca., lm de imobilul de la nr.74 i de cca. 30 de cm de reţeaua de canalizare, a Fisurat
pavajul curţfl ‘( conform foto anexată).
Teren hpsit de consirucţie - str. Teleajen nr. 72A:

- 2 ex. Morus sp (dud) e 20-25cm h=9-lOm, situate Ia distanţa de 30 cm de caicanul
imobilului de Ia nr.70 din str.Teleajen pe care-I afectează, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija proprietarului
Iegal aI terenului,pe care se află arborii, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i,
evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum Tcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr5708,
8106, 9079,10330/1/07.01. 2019.

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

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare- 7 ex. arbori;
Defrişare - 3 ex. arbori.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ir,Ąk 2019

CĂ TRE,
Dna

Stť. Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Reĺeritor Ia adresa dvs., ínregistrată Ia P.M.B cu nr1660044/13.11.2016 şí Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11106/14.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.2 din str.
Semilunei, vă comunicăm că Ia veriflcarea efectuată pe teren, in data de 04.01.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304í2009 privínd Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=3ocm h12m, Jipit de gardul imobilului;
-1 ex. Malus domestica (măr) O=2Ocm h=lOm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) 035cm h12m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=12m, format din două şarpante din care una

este inclinată accentuat spre stradă şi carosabil, reducerea acesteia cu % din înălţime.
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm hBm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre carosabil;
Reducerea cu 1i2 din volumul coronamenteior 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 specU de arbori:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=2Ocm hlOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=25cm h=lOm;
-1 ex. Sambucus nigra (soc), tufă — eliminarea ramurilor uscate.

Domeniul public — Iângă gardul imobflului:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=5Ocm h13m,încastrat în gardul imobilului cu nr.2, din

str. Semilunei.
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Q7=55cm h=14m Iipit de gardul imobilului.

lgienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specüle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu e=1-3cm şi h1-2m.
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului pe care
se află arborii şi prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224). pentru
arborfl situaţi în domeniul public, 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
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu Fi
afectat echilibrul biologic at 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 acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Precizăm că administratorH Iegali ai terenurilor sunt răspunzători 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletere — /cex., arbori;
Igienizare.
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“ “ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- S.C. Postăvăria Română S.A. Hotel Est
Şos. Pantelimon nr.23, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.19556/08.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1681921/19.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11251/20.11.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea S.C. Postăvăńa Română S.A. privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din şos.
Pantelimon nr.23, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
28.12.2018, 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 modiřicările şi completările ulterioare şi HC.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Pian(aţie de aliniament — imobil cu nr.23:

-1 ex. U(mus sp. (ulm) =35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl 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 deteriorărfl
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăńlor, 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 Ia data emiterü.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

flrN7Ot9

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna ia

iector2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Pantelimon nr8, bI.7, sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 20491/23.11.2018, mnregistrată Ia P.M.B cu
nr.1686000/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11563/04.12.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 7 din aleea Pantelimon nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 04.01.2019, 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 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 ťaţă bloc — Iateral dreapta:

-2 ex. Populus sp. (plop) @=45-5Ocm h=16-lBm, situate Ia distanţa de cca.
lm de fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelorîn vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte,
iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=14m, situat la o distanţă de cca.lm faţă de
fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 echilibrui 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 Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Bd. Regiia Ekabeta nr 47. c poşial O513. seđ5, BuaMEşti. ROm&,
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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 vizibil1 pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3ex., arbori.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.11564116859991 15, IAN, 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştünţă:
- Asociaţiei de Iocatari
calea Moşilor nr.278, bI.20 bis, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.20490/23.12.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1685999/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11564/04.12.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de Iocatari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 20
bis din calea Moşilor nr.278, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
28.122018, 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:
Piantaţie de aĺiniament - spaţiul verde spate bloc:

-3 ex. catalpa sp. (catalpă) O=20-25cm h=6-7m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil i eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde faţă bIoc:

-2 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) ®=25-45cm h=10-12m, unuI din exemplare
prezintă Iipsă ritidom pe cca.h lm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărfl producerH de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Faţă bIoc — parcare auto (Iocul cu nr 1):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţese O=5Ocm h14m;
Faţă bloc — parcare auto:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-45cm h12-13m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Pianta ţie de aiiniament -faţă bioc- parcare auto:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=45cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, în
declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Faţă bloc — parcare auto:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 015cm h4m, inclinat 25° spre alee de acces, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuándu-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, astfel:

Bd. Regfla EIabeta rw 47, cod poştaIO500l3, sedor5, Bucureşti, ROmáVW ľ
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-toaletarea se va executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
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 plantărh de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, asđel: lex. în alveola din parcare, lex.
în piantaţia de aliniament i 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa/etare - 8 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mara a POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

_____—

15JAk2aIo
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- AsociaUei de proprietari- preedinte dfl
Str. Rovine nr.4, bI.57A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.20495/23.11.2018, înregistrată la RM.B cu
nr.1685994/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11567/04.12.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui presedinte asociaţie de proprietari
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 57A din str. Rovine nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată
pe teren, in data de 28.12.2018, s-a inventańat 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 ultehoare şi
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaţiuI verde faţă bloc — Iateral stânga:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m — reducerea cu 112 din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bloc — Jater& dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lQm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=8m.

Spaţiul verde spate bloc:
-6 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e=20-25cm h8-lOm - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=gm, format din două şarpante, una
necesită — reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale, iar cealaltă care prezintă ciuperci
saprofite necesită eliminarea de Ia punctul de inserţie cu trunchiului.

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=Bm — eliminarea unui etaj de ramuri in vederea
ridicării coronamentului şi eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiului;

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă), bitulpinal h=lOm, acoperit cu iederă — eliminarea unui
etaj de ramuri în vederea ridicărü coronamentului şi reducerea cu 1/3 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

Nr.1 1567/1685994!

nefavorabile.
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Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specHle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu S=1-3cm şi h1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bioc:

-1 ex. Gleditisa sp. (glădiţă) O=2Ocm h=7m, răsărit spontan,situat Ia cca.25cm
faţă de fundaţia blocului pe care o afectează, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiuĺ verde ĺaţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=3m, răsărit spontan, situat Ia o distanţă de
cca.3Ocm faţă de fundaţia blocului, pe care o afectează1 pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţeleior aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echWbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos
pentu cetäţeni şi a condiţülor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor 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 operauniIor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7cm şi înălŞmea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, ín
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveV obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. b 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.
Toaietare - 14 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Marianą AOPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ia IAN 2019 -

CA TRE,
ni:

Str. I Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs.,înregistrată Ia P.M.B cu nr.1687145/06.12.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.11651107.12.2016, prin care solicitaţi emiterea av&uIui de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in curtea imobilului din str N r conform
Contractului de Vânzare Cumpărare cu Incheiere de Autentŕűcare r - i a
Extrasului de Carte Funciară nr, i vă comunicăm că la verificarea etecwată pe
teren, in data de 19.12.2018, 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 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:
Curte imobiI cu nr. 38:

-1 ex. Acer sp. (adar) O=3Ocm h=lOm, situat în curte, Iăngă gard i imobil pe care Ie
afectează, (conform Éoto anexată).

Lucrările de deírişare 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 spaţülor 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 constwcţülor din jur şi a reţeleIor aeriene şi creându-se condiţüle necesare plantäńi de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevederiIor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in 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 prevederiior 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, cu diametrul minimum Ycm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, in curtea imobilului sus menţionat, in prima perioadă optimă de
plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2020, potrivit Angajamentului de plantare
nrl 165111/09.01.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi
obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării in teren a plantărilor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul avjz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defńşare — 1 ex., arbore,

Nr. 11651(1687145!
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15, IAN 2819

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă:
- Dna I
Str. -

-

Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.21070/29.11.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1688484111.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11750/12.12.2018, prin care transmiteţi spre

sofuţionare cererea d-nei )rivind emiterea avizului de speciahtate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în spaţiul verde aterent blocului 63 din str. Luncşoara nr.4-6, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 28.12.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
RC.G.M.B. nr.304/2009 privinđ Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iaier& stânga:

-1 ex. Pinus sp. (pin) e=l5cm h=4m, dezrădăcinat, inclinat, pericol de prăbuşire

(conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija AD.P. Sector 2

(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorăńi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţflle necesare plantării de
material dendrologic tănăr.

Precizăm că 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 specialitate privind execuţia defrişărilor, 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 prevedeńlor 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 diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare
acestuia in funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, in prima perioadă optimă de
plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

Ła finalizarea iucrărilor de plantare conform art.9 alin5 din H.C.&M.B. nr. 304i2009, aveţi
obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărH în teren a plantărilor

în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI 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 emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXş.
Simona-May' poÁ'k

IÁ$ILnJ &
(ÍS)flIRź o
II&7D JÇIA J) Intocmit: apen .9cppi Anişoara

Red: P.ĄJ3 ex.107.Ůf%19 ţ ‘ IIj .ţj
— prezentul av aťoĄiwstat site- ul
hUn:ihvvw.nmb.rn1insNutptnańaĺdireliJđYectia mediuţpve arboń in çonJltar&pyize rbori in consultpr .Dhp, pe e

Bd. Regna EIabeW rr 47. cod poştal 050313. sed&5, Euasreşt. Rcn&a

Te 021.305.5500
hflp:IMvňv.pmb.m

1 i I14



7
,

c
O



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

- 15, IA2şg

_________________________

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- DI'
Str. ( ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de propríetari
Str. costache conachi nr.4, bI. 5D, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.21076/29.11.2018, înregistrată Ia F.M.B cu
nr.1688500/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11753/12.12.2018, prin care
transmiteţi spre soiuţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 5D
din str. costache Conachi nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 04.01.2019, 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 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 — saA:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavDrabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h=8-lOm;
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=1 0-11 m, din care 1 ex. este tritulpinal;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2ocm h6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A — parcare auio:

-4 ex. Platanus sp. (platan) O=20-25cm h6-7m - reducerea cu 1/2 din Jungimea
ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.
Spaţiuĺ verde spate bloc — parcare auto amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h12m, înclinate accentuat spre parcarea auto -

reducerea cu 112 din volumul coronamentului in vederea regenerării şi echilibrărfl
arborelui;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=lOm - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre parcarea auto;

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), 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

Bd, Regiia Ekabela nr. 47. cod poştaIO500l3. sedo5. Buajreşu, ROmă

Tel: 021 .3C555.0O
hĹlp:ÍN.pmbm

Nr.1 175311688500/



perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bioca căfle de acces, Iuändu-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.

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 — 12 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15, IAN. 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DII

Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.21754110.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1690325i14.12.2016 şi Ia Direcţia de Medíu cu nr.11830/17.12.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Ghica Tei
nr.92A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.01.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul iocalităţilor,
cu modificările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantafie de aliniament — imobiI cu nr.92A:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) OlOOcm h16m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentuui şi ebminarea ramurilor uscate, În vederea evitării producerii de pagube
matedale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
0211252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009
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
echilibrui 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 bioca 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 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 HC.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaleiare — 1 ex., arbore.

DIRECTO$ąTJV,
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%“ ‚‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

75. !AN 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Colentina nr.37, bI. 0D43, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs.,nr.21753/1O.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1690331I14.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11833117.12.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 0D43 din şos. Colentina nr.37,
vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe teren, în data de 04.01.2019, 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 modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpauI verde faţă bloc — Ia scări:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m, inclinat accentuat spre trotuar şi carosabil, peńcol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de deťrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int224), conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304,2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor 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 constwcţblor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţüle necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
exectĄiei Iucrărilor, 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 prevedehlor 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 diametrul minimum Tcm şi inălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, in prima perioadă optimă de
plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi
obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriticării în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —J..ex4. arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. IMŁ Ż6t9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Doamna Ghica nr.20, bI.4, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1691431/18.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11897/19.12.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 4
din str. Doamna Ghica nr. 20, vă comunicăm că Ia veriticarea efectuată pe teren, în data de
28.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Łegea
nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix tortuosa (salcie creaţă) 2Ocm h=6m - reducerea cu 112 din volumul
coronamentului şi eHminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitărü producerii de pagube
mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile;
Spafiul verde spate bĺoc, sc.3:

-1 ex. Salix sp. (salcie) ®=25cm h=7m -reducerea cu 113 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuhlor frânte i uscate, in vederea evitărfl produceńi de pagube matehale sau
accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo neíavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.59,
int. 224), conform ań.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie
a spaţblor verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arbońlor
(primăvara-toamna), pentru a nu ű afectat echiíibrul biologic aI acestora (cu excepţia eüminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţblor din jur şi a reţelelor aeriene.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI aflşeze, în
xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştbnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 2 ex., arbori.
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“1' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ia IÁN. 2011;
CĂ TRE,

Aleea
- ‚ -r Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr1691918/19.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11932120.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în faţa imobilului din aleea Cumidava
nr.52, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.01.2019, 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 şi compietăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toeletare:
Curte imobfl cu nr.52 - intrare Iângă gard:

-1 ex. Salix tortuosa (saicie creaţă) e=35cm h=12m,- reducerea cu 1)2 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
nefavorabiie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluin Iegal aI. terenului pe
care se află arboreie conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul 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.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15.1AN.201ę CĂTRE,

Str.

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1691968/19.12.2016 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11934120.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în curtea imobilului cu nr.14 din str.
Cosminului, conform Contractului de Donaţie cu Încheiere de Autentificare
r vă comunicăm că Ia verifIcarea efectuată pe teren, în data de
26.12.2018, s-a inventahat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completărUe ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr 14:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 035cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl 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 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, 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 in zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz contrar aplicându-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 emiterfl.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Ma A

Întocmit EflPri;pAnişoara
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11•' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.12065, 1183711693955,16902441
-

cĂ T R Ę
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicU nr.44, Sector 2
Sore ştiinţă:

Sector2,
- Asoviaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.58, bI.101, sc.A, Sector 2

Referitor la adresele d-nei înregistrate Ia P.M.B cu nr.1693955/27.12.2018,
1690244/14.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12065/28.12.2018, 11637/17.12.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în spaţiul verde
aferent blocului 101 din şos. Colentina nr.58, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în
data de 04.01.2019, s-a inventariat următorul materia) dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modifĺcările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată (Iocul de parcare nr.

-2 ex. Acer sp. (arţar) e=2o-2scm h=8-lOm, din care 1 ex. este inclinat accentuat spre
parcarea auto — reducerea acestuia cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, iar pentru aI doilea exemplar doar reducerea
ramurilor încbnate spre parcare cu 1/2 din Iungime.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 0211252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 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 echihbwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuôndu
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a detedorării construcţblor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl legal 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, in caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, in
xerocopie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterb.
Toaletare — 2 ex., arbori.

DIREC E). IV,
Simo

Red: P A 3 ex/07 / Întocmit: &peripopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 a IAN. 2619
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

(str. Jean Louîs Caideron nr.37, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr 23199/28.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1696553/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.129/10.01.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat Ia poziţia 1 din tabelul anexat (însoţit de
fotografiile aferente), situat în str. Jean Louis Calderon nr.37, vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv ale H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare cu extragerea
rădăcinilor a unui ex. arbore uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerh de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.c.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum lcm şi înălţime
corespunzătoare điametrului în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de
plantare, primăvara sau toamna anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii in aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborü avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi f]uxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

•4PQA

Bd. Regiia EIabeta rw 47, cod poştal 050013, sed&5, Bucureşti. Romáia /
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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
art4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: expe Popescu

15. IAPŁ 2019

Red: 8.P.13 exJll.O1.2019
— prezentul av arost poslat pe site- uI PMB.
httu/Mww.omb.rohnstitutiUnrimariaidirečliiidirectia mediutpvizę prboń in consultamţavte amod in consultare.php. pe dala de
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‘„ ‚‚‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IRIAN,2o19

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre $iinţă:
d-nul J
e-maiI: s

Referitor Ia adresa dvs. nr.23200/28.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1696555/09.012019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.130/10.01.2019, prin care ne transmiteţi
spre solutionare cererea dlui prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament a străzii
Gaterului, în dreptul imobilului nr. 13, Ia 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 spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, modif]cată şi completată cu Legea nr.47/2012 i H.C.G.M.B. nr 30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
avizăm:
Defrişare şi scoaterea rădăcinilor cu păstrarea alveoiei:

-1 ex Aesculus sp. (castan) O 7Ocm h 12m, situat în plantaţia de aliniament a
străzii Gaterului, în alveola din dreptul imobilului nr 13, prezintă scorbură deschisă pe h
2m trunchi cu Iipsa cilindrului central, existând pericolul prăbuşirü.

Lucrările avizate se vor executa prin grija ADP sector 1, tel.0213193258,
0213193253, cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr.6081/28.07.2016,
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 plantărfl de material dendrologic
tänăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.c.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în urma defrişării,
(lex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării în veđerea completării
aliniamentului şi 5 ex. în alte aliniamente deficitare din sector), respectând HCGMB
nrll4/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti.

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, in vederea

Nr,13011696555/

Bd. Regna EIabeta nr. 47. cod poştaIOSOOl3, sedo5, Bucuroşu, Rom&iia

TeI: 021305.55.00
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veriřicării În teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defńşare- lex. arbore deciin biologic avansat

Director Executiv,
Simona- VąĘOPA

1 S IAN 2019

Întocmit: exa.oescu

Red. B.PSex/15O12019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.97116960881 22. IA 201

CĂ TRE
d-nul.

Bucureşti, str. nr. ‚ sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1696088/08.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 97/09.01.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului, proprietatea dumneavoastră, din str.

nr. ‚ sectorul 2, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 14.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea până Ia 1/3 din volumul coronamentului, cu aplicarea Iucrărflor de

echilibrare în vederea eliminării dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meieo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate, Ia:

curtea imobilului de Ia nr. 12 B, Iipit de gardul dintre proprietăţile de Ia nr.
12B i 12A:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O ioo cm, h 16 m — situat lipit de Iimita de proprietate,
către vecinul de Ia nr. 12A, prezintă coronament de mari dimensiuni.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal aI terenului,
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.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — I ex.

cons. Boudan
P EU/4exn5.ol .2019

međiujavize arboh in consultare/avize arbon in consuItare.Işpe đata

DIRECTOR EXECUTIV

POPA

de

prezentul aviz pe siIe-ul PMB
(I,IIo ://VNŞW. Dmb rorínst itut iiiorimariaĺdirediiid irectia

Întocmit,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2ZIAN. 2019

CĂ TRE

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:

- Administraţia Domeniului PubIic Sector 2
Şos. Electronicii nrÁ4, Sectorul 2

- Asociaţia de Proprietari Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 6, sector 2, Bucureti -

d-nul - ‚ presedinte
e-maiI: .. -

Referitor Ia adresa ADP sector 2, nr. 156/07.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1696558/09.01.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 131/10.01.2018, prin care ne comunică
cererea d-nului -‚ preedinteIe Asociaţiei de Proprietari a blocului din str.
prof. dr. Mihail Georgescu nr. 6, sector 2, prin care ne solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.01.2019 s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modif]cările i
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In curtea imobilului nr. 6 din str. Prof. Dr. Mihail Georgescu, Iateral dreapta:
- 1 ex. arbore specie neidentificabilă O 40 cm1 h 6-7 m situat Iângă zidui de delimitare
dintre curţile de Ia nr. 6, respectiv nr. 8, prezintă un trunchi fără coronament, rezultat în
urma ruperfl arborelui, ritidom Iipsă sau cu multiple crăpături, uscat 100%, prezintă risc
major de prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI imobilului, A.F.I.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr

Bd. Regîja 9Eabeta ‚u. 47, cod poştal 050013. sector 5. Buaj,şti. Romái,a /
Te1021.30555O0
hup:Ihąnn#.pmbm
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, Tn caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, AFI are obligaţia plantării a unui arbore
tânăr cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvara/toamna anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Defrişare — 1 ex. trunchi arbore uscat 100%

Director Executiv,
Simona-M ri na POPA

Întocmit: expert B,pesçu

Red. B.P.Sex./15O1.2018

prezenlul aviz a fost postal pe site-uI PMB
htto:/Iwaw. Dm b ro/insiituli i/ońmańa/directi iid irectia mediulavize arboń in consullare/avize arboń in consuitare.php, pe dala de

Bd. Rega Eflsabeta nr 47, cod poştaIOSOOl3. sector 5, Bucureşu, Romä

TeI: 021.305.55.00
htlpiNn'ňv.pmb.ro



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Parcul Titus Ozon, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 212/0&01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1697897/1401.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.225/15.O12019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat Ia poziţia 1 din tabelul anexat (însoţit de
fotografHle aferente), situai în Parcul Titus Ozon (Ioc de joacă), vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv ale HCG.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare cu extragerea
rădăcinilor a unui ex. arbore uscat 100%, specie neidentificată, înclinat către Iocul
dejoacă.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tănăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obIigaa plantării a unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de
plantare, primăvara sau toamna anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii in aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, în timp utiL despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaňstice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi f]uxul autoĺpietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd. Regna 8Eabeta rw. 47, cod poştaIOSOOl3, sevtor5, Bucureşti. Rom&iia
TeI: 02130555.00
htlp:ih'n,pnb.ro

Nr.225116978971
2ZIAN. 2019



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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 aní de Ia data emiterfl.
Defrŕşare - 1 ex.uscat 100%.

1 & !AN. 2019

Red: B.P.13 exil601,2019
— prezentul aviz afost poslaI pe sile- uI PMB.
hrfnihv nmh mľnçtiI',IiiInrżtańaI*pctiIdWpni mpdiidavi,n nrhnń ‚ ‚Ilareřave arbod h tnn&jflarenht. oe data de

Bd. Regiia EJsabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5. Bucumşti, Româiia

TeI; 021.30555.00
htIp:/NAvv,pmbro

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

c1

Întocmit expefl Bogdn Popescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 18/1594559/
28,ţĎ.j2gj9 CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicu nr.44, Sector 2

Spre ştünţă:
- DI f
Şos. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.66, bI.106, Sector 2

Reteritor Ia adresa dvs., nr.23052/27.12.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1694659/28.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.18/03.01.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 106 din şos. Colentina nr.66, vă
comunicăm că 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 tocalităţilor, 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:
Spaţżul verde spate bioc — parcare auto amenajată (ĺocul de parcare cu • -

-1 ex. Populus sp. (plop) O=GOcm h=lOm - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus
având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=25cm h=8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 echihbru( bio(ogic a( acestora (cu excepţia etiminărü
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 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 in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

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

D1RECTOŞCU7',
Simona-7na PO

Întocmit: Ex rt Pricopi Anişoara

msdiuţavize arbod in consullar&evíze a,tori in consuit.í?C9Y

Bd. flegina E!isabeta nr. 47, cod poştal O5)13, sector 5, Bucureşb, România I l
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 roplanic2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

S

Nr.57/1 694986! 26. IAN. 2019
CĂ TRE,

DL
Str, -

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1694986/03.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.57/04.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. 20 din str. Constantin Georgian,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 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 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.20:

-1 ex. Juglans sp.( nuc) O=35cm h=12m, acoperit de iederă, situat Ia distanţa de cca.
lm de gardul dinspre stradă i Ia cca. 3Ocm de gardul imobilului de Ia nr.22 - 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 ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află nucul, 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, 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- a POPA

ŞĐIR
0M Intocmit: Expept)Pricopi Anişoara

fled; PA./3sx.WO1.2019 4

— prszentul avÎt14śtat pe site- uI PMB. /
httpjjwwwpmb.roinsii!uiiUp.imah&directiildirectia mediuiavize atod in cansultare/avize a,boń in cansultareôliD. ne đala de /44,

.4
Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cod oostal 050013. sedor5. Bucureşti, România W
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.6911695405Í 78J4N. 2019

__________

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
- Dna
Str. ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Stolnicul Vasile nr.21, bI.60, Sector 2

Reíeritor Ia adresa dvs., nr.22939/20.12.2018, înregistrată Ia P.M.S cu
nr.1695405/04.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.69/07.01.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei i privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 60 din str. Stolnicul Vasile nr.21, vă comunicăm că 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 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 — parcare auto amenajată (Iocul de parcare cu nr.3):

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 specii de arbori:

-6 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-9 ex. Platanus sp. (platan) O=20-25cm h=6-8m— reducerea cu 1/2 din

lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=35cm h=12m, prezintă o ramură înclinată

accentuat spre parcarea auto - reducerea cu 1/2 din lungimea acesteiai eliminarea
ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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
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 Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

•tnĄ
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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.

AsociaVa 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 —16 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

!n tocmit: Expefl,ricopi Anişoara

Aed: P.AJ3 ex./21 .012019 22. IAN. 7f1W'
— prezenlul aviz arast pastal pe site- uI PMB.
http://wwwpmbro/institutij/pńmariaJdirectiifdjrectja medtu/avize a,toń in çonsultarefavize arboh in consullare.php, pe data de

IůřHiI

ť )

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal O5l3, sector 5, Bucureşti, Románia



PRIMĂRIAMUNIGPIULUI BUCUREŞH romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.7011 695402/
2&iApL2a CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preedinte DI
Şos. Pantelimon nr.146, bI.1O1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.22938/20.12.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1695402/04.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.70/07.O1.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari, preedinte dI rivind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent
blocului 101 din şos. Pantelimon nr.146, vă comunicăm că 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bioc — parcare auto:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=lOm, înclinat spre parcarea auto- reducerea
cu 1/2 din înălţimea coronamentului în vederea regenerărfl şi echilibrării arborelui.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 deteriorărfl 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.

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., arbore.

DIRECTO$SEŚWTIV,
Simona4íţriana"lpA

((‚3
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DIRECŢIA DE MEDIU

29.IÁN.2019 CÂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicű nrA4, Sector 2
Spre stiinţă:
- Dl
Str

Referitor Ia adresa dvs., nr.23053/27.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1694664/28.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.16/03.01.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi pe domeniul public Iângă clădirea imobilului de Ia nr.43 din str. Nicolae
Filipescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.01.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Domeniuĺpublic — ŕmobfl cu nr.43:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=15-l7cm h=5-6m,răsărite spontan, situate Iângă
imobilul de Ia nr.43, Iipite de reţeaua de gaze, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuándu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căi!e de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţHle necesare plantărb 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 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 18 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, in prima perioadă optimă de
plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabihtate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 3 ex., arbori răsărite spontan.

DIRECTOR EXEĘWŞW,
Simona-MaşL'Ă\\ 2

J Întocmit Exp$fricopi Anişoara
Red: P.AJ3 ex.I25.Ol2Oś4 ‘Á.Ţ t /
— prezentul aviz afost poMh$ jite- u,fl! V
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.68116954691
2&IMŁ 2019

CĂ TRE
Dna L

Str, L Sector 2

Heferitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1695469/04.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.68/07.01 .2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situat în curtea imobilului cu nr.4 din str. Logofăt Luca Stroici,
conform Contractului de Vânzare cu Incheiere de Autentificare nr.E ‚ vă
comunicăm că 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr.4:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=55cm h=12m - 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 ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr.4:

-1 ex. Prunus avium (cire sălbatic) O=25cm h=Bm, răsărit spontan,Iipit de calcanul
casei, pe care-I afectează (conform foto anexată).

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

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

- 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 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a
6exarbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului în prima perioadă

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, BucureşU, România I I



optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului
de plantare nr.68/1 /23.01.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare- 1 ex.arbore;
Defrişare — 1 ex.arbore,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPAe 2

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara

25. ă1N. 2019

Red: P.A./3 ex.125,Ol.2019
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.128116965491 29.IAN. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilornr.133-135, Sector2

Referitor Ia adresa dvs., nr.157/07.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1696549/09.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.128/10.01.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din calea Moşilor
nr.133-135, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.01.2019, 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
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=lOm, prezintă scorbură deschisă pe trunchi,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47, cod poştal O513. sector 5, BucureşU, România I i l



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevedehlor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.S.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 diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 aIin5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
no rmativ.

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 emiterü.
Toaletare - 2 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- riana POPA

DIRE
DEM . . .

Intocmit: EXPeA Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanía2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 314116990781 29. IAN. 2Oig

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eîectronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiintă:
- D-nei
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 425/14.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1699078/17.01.2019 si Ia Direcţia de Mediu cu nr 314/18.01.2019, prin care ne transmiteţi
cererea d-nei prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui uscat situat în faţa intrării casei dumneaei din str. Avram Iancu
nr. 9, sector 2, Bucureti, după verificarea efectuată pe teren, în data de 22.01.2019, a fost
řnventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea 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 spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm:
Defriare urgentă cu extragerea rădăcinflor i păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Avram Iancu:

- 2 ex. Tilia sp. (tei), D=60-90 cm, h=12 m, situate în alveolele din faţa imobilului cu
nr. 9, ceI din sânga intrărfl în imobil prezintă scDrbură profundă pe trunchi,
cilindrul central Iipsăíputred, cu ciuperci saprofite, iar cel din dreapta intrării
prezintă scorbură Ia colet, cu rădăcini de suprafaţă putrede, scorbură Ia
intersecţia arpanteIor. Ambele exemplare prezintă pericol major de prăbusire.

Lucrările de defrisare se vor executa prin grija proprietaruluiiadministratowlui Iegal aI
terenului, Primăria Sectorului 2, pe care se află arborfl, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur ş reţelelor aeriene. Precizăm
că proprietarulĺadministratorul Iegal aI terenului 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 exemplare
arbori tineri cu balot đe pământ, D= 7cm i înălţimea corespunzătoare diametrului, în
funcţie de specie, (2 ex. în alveolete rămase libere in urma defrişării, în vederea completăriř
aliniamentului i 10 exemplare în aliniamentele deficitare din sector) respectând HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea ş întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de
aliniament din Municipiul Bucureşti.

Bd. Regiia Elsabeta rr 47, ccd paşta? 05t013, sector 5, &aireşti, ROąB&i
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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, Bd. Regina
Elisabeta nr. 47 sector 5, Bucuresti, România, TeI: 021305.5500 în vederea verificării în
teren a plantării În compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIai
act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare — 2 ex. arbori declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV

riana POPA

Întocmít: expertBoqarPnPopescu

Red:BP/5 ex.ľ23.O1.2019
prezentul aviz a fDst poslat pe &Ie-uI PMR
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

r9PP!2ţÇ?ÇJ.ęą

Spre ştiinţă:
- D-nului f
Bucuresti, s

2&IÁN. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

ector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 426/14.01.2019, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1699074/17.01.2019 sí Ia Directia de Mediu cu nr. 315/18.01.2019, prin care ne transmiteţi
cererea d-nului prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru interventia asupra arborelui uscat situat în faţa blocului din str, Mihai Eminescu nr.
155, sector 2, Bucureti, după verificarea efectuată pe teren, în data de 22.01.2019, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificăriJe i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinflor i păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Mihai Eminescu:

- 1 ex. Tilia sp. (tei), D60 cm, h20 m, situat în alveola din faţa imobilului cu nr.
155, coronamentul prezintă semne specifice de uscare (ramurile tinere
strângându-se sper vărf, în ‘mătură"), sarpante fără rididom (scoartă), uscat

100%.

Lucrările de defriare se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, Primăria Sectorului 2, pe care se ală arborele, conform prevederilor H.C.G.M.R.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului

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

măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiiłor din jur i reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrisare,

conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 exemplar arbore

tânăr cu balot đe pământ1 D= 7cm si înălţimea corespunzătoare diametrului, în funcţie de
specie, în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării, în vederea completării aliniamentului,
respectând HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Nr. 315116990741

Bd. Rena EIabeta nr 47. cod poştal 050013. sector 5, BOCJreŞIi. Rornă

Td: 021305.55.00
hIlp Itvňwv pmb.m



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, Bd. Regina
Elisabeta nr. 47 sector 5, Bucuresti, România, TeI: 0213055500 Tn vederea verificării Tn
teren a plantărU în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIai
act normativ.

D-nul Cris[escu Tudor Dan are obligaţia ca1 imediat după primirea avizului, să îI
afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor
proprietarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare — 1 ex. arbore uscat 100%

DÎRECTOR EXECUTIV

Întocmit:
exPewriEoPescu

Red:BP./5 ex./23.Ol.2019
prezentul av,z a fost pDstat pe site-ul PMB
httpJ/pmbroľinsttuW/primańa/direc(iďdirectja mędiulavize arbed in consultar&avize arbori in censultare.php pe da(a de

J

Bd. Regma EIabela nr 47. cod poşial 050013, sectors, Bucureşti. Romáiia
TeI: 021.305.5500
hltp:/W'n.pnb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ŢoŢŢiop2Q19.eu

291 IAN. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(str. Stănescu Gheorghe, nr. 2, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 589/16.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1699825/18.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.334/21.01.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat Ia poziţia 1 din tabelul anexat (însoţit de
fotografflle aferente), situat în str, Stănescu Gheorghe nr. 2 (in spatele .şcohi nr. 46, Iângă
terenul de sport), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv ale 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 cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore uscat 100%, specie
neidentificată, ce prezintă pericol de prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţime corespunzătoare
diametrului Tn funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara sau
toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveV 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.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerH în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- 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
şi de decizia fiecărei instituţfl;

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

Nr.33411 699825/

Bd. Regiia Ekabew w 47, cod poşIaIOSOOl3. sector 5. Bucureşli. Romăa

TeI: 021 .3V5.55.00
htlp:flwww.pmb.m



Menţionăm că existenţa neconformităţiior intre
va Fi consiđerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate Tn prezentul
art.4, it.b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 30412009,
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon -Mariana POPA

93M Nţ

Red: 8 P13 ex.125012019
— prezenlul avíz afost poslal pe siIe- uI PMB.
htlplMwwpnbmťinştiMWprinarialdwecliildirectia medk,Ipvize arboń in consultarelavize arbari tn çcnsullarephp, oe data

Bd. Regiia Elsabela nr. 47. ccd pofll 050013, soctor5, Bucureşli, Rom&iia
TeI: 021.3055500
hupjhwnv.pmb.m

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normee de protecţie a spaţiilor

o

Întocmit: expefl Bogr4an Popescu

25. IAN. 7iin
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PRIMĂRIA MUNIOPtULUI BUCUREŞfl Ţomania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
Transflvania Hotels &Tra veI S.A.

Str. Maria RoseW nr.35, Sectorul 2

(Teren .i imobfl situat în str. Maria Rosetti nr.33, Sectoruĺ 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.411/28.09.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1666041/02.10.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9750/03.10.2018, i prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Maria Rosetti nr.33, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 17.10.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi

- administrarea spaţfllor verzi din intravilanuĺ Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr.33, str. Maria RoseW - conform Codului Civil art. 613, alin.2 şi 3:

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

- 6 ex. Aesculus hipocastanum (castan) O=40-55cm h=10-12m, Iângă gardul imobilului de
Ia nr.35.

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=lOm, Iângă gardul imobilului de Ia nr.35.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, 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
teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna),
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
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.

n 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 tăieritor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Menţionăm că din răspunsul adresei nr.223533/23.11.2018 de Ia Direcţia Venituri Buget
Local sectorul 2, mnregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr.11718/11.12.2018 reiese că, Ia adresa din
str. Maria Rosetti 33 nu figurează nici o persoană juridică declarată cu bunuri imobile in proprietate
administrare, concesiune, folosinţă sau Ieasing financiar.

Astfel încât, în caz de absenţă a proprie tarului sau neimplica rea acestuia, conform Cod Civil
aM. 613, aĺin.2 şi 3, proprietarui imobiluĺui din str Maria Rosetti nr.35, Transilvania Hoteĺs &Travel
S.A. afectat de arbori, poate interveni asupra acestora, prin reducerea coronamentului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare — 7 ex., arbori.

DIRECT9kijĘIV,
SimonaěMflwiw PČr?Ą

((&Y'Â, ‘Ę Întocmit: Expe4frięopi Apişoara
fled:P.AJ3ex124 h E 11, t I
— prezentul aviz a bbstaťbo/sUe- uI MB. Lţ/,L( C&fŢf

1reqJt7directia mediu/avize arbod in cnnsultare/avize arbnd in nnsultareţFn. Pe data de.-

Nr.9750,1 171811666041/ L R !AN. 2019

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşţal O513, sectnr 5, Bucure, Rnmânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

romonia2Ol9.eu

Nr. 336/16997851 U5JEB. 1019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de Proprietari bloc 011
Bucureti, şOS Mihai Bravu nr. 123-135, sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 592/16.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1699785/18.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 336/21.01.2019, prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de Proprietari bloc D11 din os. Mihaí Bravu nr. 123-135, sector 2,
Bucureti, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în spatele blocului, după veriFicarea efectuată pe teren, în data de
29.01.2019, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc D11, sc. D (către biserică), şos. Mihai Bravu nr. 123-135:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărü, a eliminării
riscului de dezrădăcinare/rupere a trunchiului arborelui şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Ulmus sp. (dud) e 3Ocm, h 7m, prezintă două tăieturi circulare (secţiuni) pe
trunchi, cu o profunzime maximă de cca. 6 cm.

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului Iegai aI terenului, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că propdetarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, precum ş de supravegherea
execuţiei Iucrărilor privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăiehlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform arŁ 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 teritońul Municipiului Bucureti, toaletarea se va executa în

Bd. Rega EIabeta nr. 47, x,d poştal a50013 sector 5, Bucureşti. Romia
TeI: 021.305.55.00
http;íí.pmb.ra



perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate i frânte).

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 proprietarilor.

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

O 1. FE& 2019

DIRECTOR EXECUTIV

Simona7

Jniocmit: expert B Popescu

Ręd:8P15 ex/31Ol.2019
prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hItp/Ivpmbro/jnstjtutijIprjmada/direcIiifdirec[ia mediu/pvize arboqi in consultareĺavize arboh in consultare.php, pe dala de

6d Regina EIabeţa nr 47, c poşlal 050013. sedar5, Bucureşti, Rom&,ia

TeI. 021.305.55.00
http:Uwww.pmb.ro



PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl rqŢwr.kp?Q1?.ę.ą
DIRECŢIA DE MEDIU

05, FEa.yJ9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D'nului! -

Bucureti, ‚ sector 2
Referitor Ia adresa dvs. nr. 590/16.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr

1699741/18.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 337/21.01.2019, prin care ne transmiteU
cererea d-nului prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor uscaţi situaţi pe domeniul public în dreptul imobilului nr. 63-65
din str. Johannes Keppler, sector 2, Bucuresti, după veriřicarea efectuată pe teren1 în data
de 29.01.20191 a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţUlor verzi din intravilanul
Iocalităţilcr, cu modificările i completăhle ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:
DeHare cu extragerea rădăcinflor i păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Johannes Keppler:

- 2 ex. Acer sp. (artar), situate în alveolele din faţa imobilului cu nr. 63-65, Iateral
dreapta faţă de intrarea în imobil, primui dintre ele D20 cm, h=4 m, prezintă
trunchi fără coronament (ciot), uscat 100%, iar ceI de-aI doilea prezintă scorbură
deschisă pe trunchi, Iipsă ritidom, declin biologic avansat Ambele exemplare
prezintă pericol de prăbuire, în condiţii de fenomene meteo extreme.

Lucrările de defrisare se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,
Primăria Sectorului 2, pe care se află arbońi, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu boca căie de acces, uându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur ş reţelelor aeriene. Precizăm
că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor,
siguranţa bunurilor i a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şÎ a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 exemplare
arbori tineri cu balot de pămänt, D= 7cm i înălţimea corespunzătoare diametrului, în
funcţie de specie, (2 ex. în alveolele rămase Iibere în urma defriflrii, în vederea completărh
aliniamentului i 5 exemp!are în aliniamentele deflcitare din sector) respectând HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea i intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de
aliniament din Municipiul Bucureşti.

Nr. 33711699741!

Bd. RegWia EIabota nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşt, Rom&a
TeI: 021.3055500
http íţwv,pmb.w



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
Elisabeta nr. 47 sector 5, Bucuresti, România, TeI: 021305.5500 în
teren a plantărfl în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni
act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare — 2 ex. arbori (1 ex. uscat 1 00% i 1 ex. deciin biologic avansat).

Ot EB. 2J»

Re&B.P./5exfll.O1.2019
prezentui aviz a ĺast postat pe siteuI PMB
http:flwww.pmbmľ,nstitutii/pňmarîaldirectfl/directia mediwavize arbod in cons*iltareiavize arbod in consul(are.oho • pe data de

Bd. Regia EIaba rx. 47, cod poşial 050013, seđor5, Bcnşti, Rcmăia

Te 0213055500
hIlp.JMww pmbm

1 Ia H.C.G.M.B. nr.
P.M.B, Bd. Regina

vederea verif]cării în
conf. art.4 din acelasi

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA

!ntocmit: expert



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 9638,47811664776, 17013791
CĂ TRĘ

E — în atenţia đ-nei r -- -
— a nIx4; - ‘

‚ Sectorul ‘1

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

(Cufle imobfl situat în b-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, Iot 1/1, Sectorul 2)
Referitor Ia adresa A.D.P. sectowl 2 nri6293/21.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

16664776/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9638/28.09.2018,completată Ia P.MB, cu adresa
nr.1701379/23.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.478/25.01.2019, prin care se soticită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din b-dul Pierre
de Coubedin nr.3-5, Iot 1/1, conform Extrasului de Carte Funciară nri vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, 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 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:
Curte imobii cu nr 3-5, Iotl/1- b-dul Pierre de Coubertin:

-1 ex. Populus sp. (plop) e=45cm h=16m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor 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 deteriorărfl construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene şi creăndu-se condiţüle 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 specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform ań. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de
specie, în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara
anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr. 9638,47811/30.01.2019.

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

Prezeritulizare termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.Ţ_—ţUt
Defn.re — i exsxarbore, uscat 100%.

DIRWOR Exc$ţv,
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08. FEB. 2019
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicä nr.44, Sectorul 2

( Str.Sinaia nr.3,bĺ. 79, sc. 1 — parcare, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.990/25.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1703986/31.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.677/01.02.2019, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (insoţit de fotografflle aferente), situat în str.

Q Sinaia nr.3, bI.79 sc.1 - parcare, Sectorul 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament avizăm executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor unui
arbore, uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui arbore tânăr
cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în Iocaţia unde se execută defrişarea în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019 - toamna anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arbodi avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

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

Nr.6fl11 703986/

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O513, sector 5, Bucureşti, Romăna
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre 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
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

D & FER Zoig

Întocmit: Ins Pricopi

/
Anişoara

flsd: P.A.13 ex.104022019
— prezentul aviz atost postat pe site• uI PMB.

pe dala de
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11 fo(ppnjç2QÝ,.ąą
DIRECŢIA DE MEDIU

12FE82919 -

CA TR E,
Dna

Str. -.

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1702887/29.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.591/30.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str.Vasile Stroescu nr.36,corp 8,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.02.2019, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuĺui Bucureşti, avizăm:

O Toaletare:
Curte imobfl cu ni corp B:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=4Ocm h=12m, situat în apropiere de gardul
despărţitor de Ia nr.38 - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
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 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 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, 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 deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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

Q
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 emiterfl.
Toaĺetare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXĘCUTIV,
SimonaMať aIJďĐPA

Red: P.A/3 ex/O8.022019 D
— prezentul aviz aĺost postat po site- ul FMB. fhtlpi/www.pmb.rpiinstjţutij/primańalđireçtiildirecţia mediu/avize prbod in consultare/avize arbori in Consultarephp, pe đata đe 5 -

Nr.591/1 702887!
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SĂ PRIMĂRIA MUNIcIPIUWI
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Nr. 641/1703117/ LU

CÂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre stiintă:
-DI
Str. Sector 2

(Piantaţie de ahniament — str. J Kepier nr.52, Sectorul 2)
Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.170311730.01.2019

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.641/31.01.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. J. Kepler nr.52, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 06.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

C verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţřilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Pĺantaţie de aliniament — str. JKep!er nr.52:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=9m, prezintă scorbură pe trunchi i Ia baza Iui, în declin
biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 condiţHle necesare plantărü 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,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu

Q balot de pământ cu diametrul minimum 7cm şi mnălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: lex. În alveola rămasă liberă în aliniament i Sex, În alte zone delicitare În
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului
2019,

La finalizarea lucrărilor 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 verificărfl 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., arbore, în decĺin biologic

DIRECTOR EXĘCUTIV,
Simona-Maria PQPA

Red P A 13 ex

Întocmit:
EviylcoPI

Ani;ara

— preientul aviz afnsl PMB.
hţtp:i/wwwpmbro/institutii/nman&directii/directia mediuĺavizo artoń in consultare/avize arboh in consultare.php, ps

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

TeI: 021.3055500 e
httpJ/wwwpmb.ro

_________

— — 1





I ‘Iý

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ro

Sge ştiinţă:

J 3, ÍĽD. LUW

CĂ TRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Str. • oectorul 2

(Plantaţie de aliniament, str. Ion Heliade Rădulescu — 3ctOľuI 2)

Referitor Ia adresa d-Iui - inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1701879/25.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.506/28.01.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentut din
str. Ion Heliade Rădulescu nr.26, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 06.02.201g, 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 modiřicările 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 plantaţfllor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Planiaţie de aliniament — imobfl cu nr.26- str. Ion Heliade Rădulescu:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=8-lOm - 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.
In trotuar imob/I cu nr. 26 - str. Ion Heliade Rădulescu:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=4Ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerh de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.26:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm hllm, prezintă scorbură pe trunchi, Iipsă ritidom,
înclinat accentuat spre clădire, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl 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, 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);

Nr. 506/1701879/
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-defńşarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantăhi de material
dendrologic tănăr.

Precizăm că admínistratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 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 diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în
urma defrişării şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabUitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare - 4 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore în declin bflogic.

DIRECŢQEXECUTIV,
Sîmo ariana POPA

Întocmfl: Exppçt Pricopi Anişoara

J Q

Red: P,A.13 oI12 02 2O1 Iz g33 •ę i
— prezentul aviz aĺost postat pe site- uI PMB.
hţto://,Ą.n&pmb ‚oljnstitutiijDrimaTja/djrectjjţdjrectja medju/avjzo arbor In consuttarelavize arboń tn consultareDhD. D8 data de..
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PRIMĂRJAMUNIaPIULUIBUCUREş11
DIRECŢJA DE MEDIU

15JEB.ŻO1 CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicif nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
-Dna
Str. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str1 J.S. Bach nr.4, bl.4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei F inregistrată Ia P.M.B cu

Q nr.1702039/28.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.540/29.O1.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 4 din str. J.S. Bach nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren,
în data de 06.02.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabite, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
co ro nam ent;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=5Ocm h=12m, Iipit de gardul grădiniţei Albinuţa;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=15-2Ocm h=5-6m;

O -1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=13m, Iipit de gardul grădiniţei Albinuţa, acoperit
cu iederă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo neřavorabile;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=Bm, înclinat spre aleea de trecere — reducerea cu
1/2 din Iungimea ramurior înclinate accentuat spre aleea de trecere i eliminarea ramurilor
uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=45cm h=7m, prezintă ciuperci
saprofite pe trunchi, în declin bilogic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuändu-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Nr.540/1 7020391
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Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anulufl;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărU 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 toaletărilor şi
defrişărilor, 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 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 diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü 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 - 6 ex, arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore în decĺin biologic

o
Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNIQPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

15.FE&7fl19 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştHnţă:
- DI
Aleea Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Socului nr.1 03, bI. 311, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ri, înregistrată la P.M.B cu nr.1702094/28.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.556/29.O1.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiui verde aferent blocului 311 din aleea Socului nr.10B, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.02.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Lëgea nr. 24/2007, privind ŕeglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuţ Municipiului
Bucureşti, avizăm: - . . -

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=7m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteQ nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefont2l/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H&G.M.B. nr. 304/2009 privind Noŕmele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboňlor
primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul. biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
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-semäsuri de prevenire a accidebtelor sau

(7) a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeleior aęriene
-‘

Precizăm că administratorul Iegal äI terenului esté 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, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştHnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterü. - -

ToaIetare — 1 ex., arbore. - - -

DIRECT%$=EXECUTIV. 13, FEB. 7919
Simo &Îkhąi\OPA

3--ť .1 Întocmit: ExqÜrt ricopi A,pişoara

ŕ
Red: P.A/3 exJll02.2019
— prezentul aviz a(ost postat pe site- ut PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

15. FEBjpi

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1702474/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.558/29.01.2019, prin care soiicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str. George Folescu nr.29, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
06.02.2019, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiřicările şi completăhle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Plantaţje de aliniament — imcbiI cu nr 29:

-1 ex. Sophora japonica (salcám japonez) 065cm h16m - 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 ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperisul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 Bucureşti1 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, 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 aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

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

DIREC. i CUTIV,

R

cĄ79) Întocmit: Exp7coiAniŞoara

—prezenlul avfoslma( s*e-uI PMB /1'
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Spre ştiinţă:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

qipniq2O)ąp

Spre ştiinţă:

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

- DI
Str," Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1702467/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr559/29.01.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str. George Folescu nr.31, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
06.02.2019, 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 modif]cările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Planiaţie de aliniament — imobil cu nr.31:

-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=40-45cm h11-12m - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl 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, 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 emiterH.
Toaĺetare — 2 ex., arbori.

DIRECTOPFYECUTIV,
SimonWŰÎ&iĄpOPA

Intocmit: Exp?rt)Pficopi Anîşoara

Red: P.AÍ3 ox'rO2_2O19
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PRIMĂRIA MUNIflUWI BUCUREŞTI Ţo[nppjç2Ql9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

15. FEB. 2919
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
- Dna

Sector 2,
- Asociaţiei đe proprietari
Aleea Codlea nr.2, bI.D1, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.1702582126.01.2019 şi

Q Ia Direcţia de Mediu cu nr.560/29.01.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului D1 din aleea Codlea nr.2, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.02.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentrucare, în conformitate cu iegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Spaţiui verde faţă bioc — sc.2 (nu pe partea cu pubelele de gunoi)

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=SOcm h=14m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului,
eliminarea ramurilor f rânte şi 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 A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 al acestora (cu excepţia eliminărH
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 prevederflor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăíerílor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 1 ex., arbore.

DIRECTOFL-gŞtËtşxIv,
Simona-ft4áriana POPA

1
ii

4: 13. FEB. 2019
%

Red: PAJ3 exIl 1.a2.2a19
— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

reducerea cu 1/2 din

Nr.561Í17025001 ia FER 2019 CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştflntă:
- DI
Str.

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.1702500/28.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.561I29.01.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 12 din str. J. 5. Bach nr.12. bI.12,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.02.2019, s-a inventariat următowl
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Łegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpauI verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuhlor uscate, in vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=4Ocm h=12m, format din 2 sarpante
Iungimea şarpantei =20m i eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bioc, sc.A, Iateraĺ stânga (în apropierea băncii din iemn):

-1 ex. Prunus domestica (prun) O=2Scm h=lOm — reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, in vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 0211252.77.89, int.
224), 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, 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 construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afşeze, in xerocopie, Ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
ToaIetare&ax., arbori.

DIRECTQRJdJV,
Simona-#$i,na FQi€\,

ĺ(aP\\o
Jt" ) Intocmit: Expe%P1ricppi Anişoara
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PRIMĂHIA MUNIPIULUI BUWREŞfl rop1pnc2p19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

15, FEU. ZUIY
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre stiintĂ
-DIŁ
Str. Sector2,

- Asociaţiei de proprietari
Str. Căminului nr.16, bI.F3, Sector 2

Q
Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1702667/29.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.590/30.01.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului F3 din str. Căminului nr.16, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 06.02.2019, 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 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:
Spaţŕul verde spate bloc — parcare auto (Ioc de parcare au nr. 10:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=2Ocm h=llm, acoperit de iederă - 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
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:

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, in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:
-3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=25-3Ocm h=10-1 lm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=9-12m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m;
-3 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=25-3Ocm h=8-1 1 m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm, acoperit cu iederă;
-1 ex. Populus sp. (plop), bitulpinal h=20m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale şi eliminarea
ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 eliminărfl 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,

Nr.590/1 702667!
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Iuându-se măsuri de preveníre a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeleior aeriene.

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma iana POPA

pfl

13. FEB. 2019

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

o

Red: P.A./3 ex.ull.02.2019
— prezontul aviz alost postat pe ste- ui PMB.
http //www omb ro/rnstitutii/pnmariafdirectii/directia medlu/avlzo arton ‚n consultar&avize aiton n consultare php pe data de
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PRJMĂAJA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 orţçnjq29)%.u
DIRECŢIA DE MEDIU

15. FEB. 2016 CĂ TR E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eiectronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DIC
Str.' - Sector 2,
- Asocíaţiei de proprietari
Str, Cristea Mateescu nr.2, bl. 35, Sector 2

Referitor Ia adresa d-lui înregistrată Ia F.M.B cu nr.1703487/30.01.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.633/31.01.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 35 din str, Cristea Mateescu nr.2,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.02.2019, 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 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:
Spaţiuĺ verde spate bĺoc —parcare amenajată Ioc nr.59:.

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=12m, format din două şarpante din care una este
înclinată accentuat spre parcarea auto, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul, iar
a doua şarpantă necesită - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului, 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 AD.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din HC.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH

Q
ramurilor uscate şi f rânte, 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 construcţfllor 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 tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 emiterfl.
Toaletare — 1 ex., arbore.

1% FER ZOIg

Nr.63311 703487/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 qç2Ç]u
DIRECŢIA DE MEDIU

15. FEB. ZÜ1P
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DM
Str Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Glinka Mihail Ivanovici nr.15, bI.66, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui - înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1703549/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.63b/31.01.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 66 din str. Glinka Mihail Ivanovici nr.15, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 06.02.2019, s-a inventariat următorul 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaiuI verde spate bloc — parcare auto amenajată:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-5Ocm h=12-14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerH de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Q Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amena]ată:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=12m, prezintă scorbură deschisă Ia baza

trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl 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 lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr.638/1703549/
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 dín H.C.G.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
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- 7OPA

1 FEfl 2o

o

îl afişeze,
Iocatarilor.

Întocmit E fl Pricopi Anişoara

Red: PAJ3 eWll.022019
— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

r2mP1!!ÇgQl%•ę.Y

Spre tiintă:

15. FEB. 2919 CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

- Dna
Qf c
‚_flI . t Sector 2

PIantaţie de &inaiament str Scorţan Ion intersecţie cu str Ciucă .Ştefan, Sectorul 2)
Referitor Ia adresa d-nei -„ înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1703227/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Meaiu uu nr.b39/31.01.2019, prin care sobcită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str. Scorţan Ion intersecţie cu str. Ciucă Ştefan, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 06.02.2019, s-a inventariat următowl mateńal 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 teńtohul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament —str. Scorţan Ion colţ cu str. Ciucă Şteĺan:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=45-6Ocm h=10-14m - 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
nefavorabi I e.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 tedtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi 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 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 aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H,C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex., arborL

DIRECTOR EXE UTIV,
Simona-Maria ‘P'ÖP

I Íł4
ĺJĺt,J

Întocmit: ExperţPricopi Anişoara
JTEţcU' I () 1JFE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ppnţç2919eu
DIRECŢIA DE MEDIU

15, FER 2019
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str Doamna Ghica nr.2D, bI.4, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1703183/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr640/31.01.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 4, sc.2, din str. Doamna Ghica nr.20, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 06.02.2019, s-a inventariat următowl materíal 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
HCGMB. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — sc. 2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eľminarea ramurilor uscate i frânte
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Salix tortosa (salcie creaţă) O=17-2Ocm h6-lOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020cm hBm;
-1 ex. Prunus sp (corcoduş) 025cm h8m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030cm hlOm.

Spaţiul verde spate bloc — sc.3:
-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-3Ocm h10-llm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=2ocm hlOm.

Spaţiui verde spate bloc —parcare amenaujată:
-1 ex. Platanus sp. (platan) O=2Ocm hlOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpafiW verde spate bloc — sc. 2:

-1 ex. trunchi, fără coronament e=2ocm h=lm, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaui verde spate bIoc — sc. 3:

-1 ex. Salix sp. (salcie) 025cm h8m, înclinat 20° spre aleea de trecere, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
o21/252.77.sg, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţhlor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

Nr.640117031831
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna% pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte,
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 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defri$rilor, în 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, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La fĺnalizarea 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 veriřicării în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 - 12 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori, din care ltrunchi uscat 100%.

DIRECTOR:EXEGUTIV,
Simon

Întocmit: Expert Pricopi Anoara

13 FER 2019

Red: PA./3 ex112.022019
— prezentul aviz afost postat pe siie- uI PMB.
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 5. FEB. 2Ü1
CĂ TRE,

Dna
Sector 2

Referitor la adresa dvs., inregistrată la P.M.B cu nr.1703467130.01.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.642131.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi in curtea imobilului cu r din lntrarea Constantin Stăniloiu, vă comunicăm
că la verificarea efectuată pe teren, in data ae 06.02.2019, s-a inventańat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcădle şi completăńle uiterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl CL -

-1 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) O=4Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramudlor uscate, in vederea evitărfl producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Populus sp. (plop) O=45cm h=16m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus
având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn), tritulpinal h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărb producerfl de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=12m, situat la o distanţă de cca. 2m de gard, înclinat
accentuat spre imobilul vecin, - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărh producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arboňi, 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, in 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 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 aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emitehi.
Toaletare - 4 ex., arbori;
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PMĂA MUNIflULUI BUCURE
DIRECŢIA DE MEDIU -

Nr.541, 50511701637, 1702034/
1 FFP 7'

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DI:
Str. ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Delfinului nr.13, bI.D20, Sector 2

Q Referitor Ia adresele d-Iui I înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1701637/25.01.2019, 1702034/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.541/28.01.2019,
505/28.01.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 020 din str. Delfinului nr.13, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.02.2019, 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 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:

-1 ex. Acer sp. (arţar), tritulpinal 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, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — parcare auto amenajată:

O
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=7m, Iipsă ritidom Ia baza trunchiului - reducerea

cu 1/2 din înălţime în vederea regenerărU şi echilibrării arborelui.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Scm h=13m;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
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Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl 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.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare —5 ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 rçriç,çg9J2v
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
oi

Str. É - Sector2

Spre stiintă:
- DI i
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui E ‚ inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1702479/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.557/29.01.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.6 din str.
Constantin Tănase, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.02.2019, s-a

Q inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea 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 ŕmobil cu nr.6:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=35cm h=12m, situat Iângă gardul dinspre stradă, înclinat uor spre
trotuar i carosabil - 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 şi cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre
carosabil.

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=lOm înclinat uor spre trotuar i carosabil, eliminarea
ramurilor uscate de aI baza coronamentului i reducerea cu 1/3 din înălţime, în vederea evitărü
producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

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.G.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

O ramurilor uscate şi fránte, 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 construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 2 ex., arbori.

DIRECTO ECUT1V,
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PRIMĂRIA MUMORUWI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

) . iV
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DIF -

Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui mnregistrată Ia P.M.B cu
nr.1702865/29.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.592130.01.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str. George Folescu nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

O 06.02.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Plantaţie de aliniament — imobile cu nr. 1, 3, 5:

-B ex. Tilia sp. (tei) O=25-45cm h=12-14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerh de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

O
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl 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 avizuiui 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 emiterfl.
Toaletare — 8 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mayna POPA

Întocmit: Expe$ Pjicopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 9. FEB, 2Ú1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă
- Cabinet Primar General
-Dna T
Str. ‚ ‚ Sectorui 2
-01
Str. F Sectorul 2
-Dna r adjunct aI Avocatului Poporului
Str. Eugeniu Carada nr.3, Sectorul 3

(Plantaţie de aliniament str. Plantelor nr.61 intersecţie cu str. Mogoş Vornicul, Sectoruí 2)

Referitor ia adresa d-nei adjunct aI Avocatului Poporului nr.638
/16.02.2018, transmisă către Cabinet Primar Generai cu nr.1091/21.02.2018, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1601084/20.02.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1271/22.02.2018, prin care
transmite spre soluţionare cererea d-nei r a, privind emiterea avizului de
speciafltate pentru intervenţia asupra arborelui situat in plantaţia de aflniament din str.
Plantelor nr.61 intersecţie cu str. Mogoş Vornicul, Sectorul 2, cu completarea înregistrată Ia
Direcţia de Mediu cu nr.703/04.02.2019, prin care se transmite Raportui de Expertiză
Tehnică Extrajudiciară — beneficiar dI - rie — dna —. .‚ întocmit de Expert tehnic
atestat MDRAP, Pof. Univ. dr. ing. ‚ vä comunicăm că:

în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi

O H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradaie din cadrui plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilorcu păstarea alveolei:
Plantaţie de aliniament str Plantelor nr.61 interseąie cu str Mogoş Vornicul:

-1 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) O=25cm h=1 Om situat Ia o distanţă de cca.
1 ‚5m de fundaţia blocului din str. Plantelor nr.61.

Lucrăriie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărfl de material dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişăriior, în caz

Nr. 703,127111601084/
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, A.D.P.Sectorul 2 are obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în
urma defrisărü în în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna
anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din
aveţi obligaţia de a anunţa Dh-ecţia 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.
Defrişare — 1 ex., arbore,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Expert P icopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Nada Florilor nr.6, bI.6, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.1704937/04.02.2019

Q şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.742J05.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 6 din
str. Nada Florilor nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
13.02.2019, s-a inventariat următorul 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:
Spaţiul verde spate bĺoc, sc.2:

-2 ex. Morus sp. (dud) O=30-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate i frânte în vederea evitării producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată ĺângă (Punct termic):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

Q de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:
-3 ex. Morus sp. (dud) O=20-30cm h=8-lOm;
-9 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-1 Om.

Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:
-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O=2Ocm h=Sm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-35cm h=8-12m.
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=1 2m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-35cm h=8-12m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpaiuI verde spate bloc, sc.2:

-1 ex. Frunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi,
uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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:
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a 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 eliminărü ramurilor uscate şi f ränte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren
a plantăńlor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 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 emiterfl.
Toaletare -20 ex., arbori;
Befrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR ĘXĘCUTIV,
Simona-Mđ?' na PÖPA

Întocmit: Expe Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

i & i±a züi
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pâncota nr.5, bI.14, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.1046/25.O1.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1705121/04.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.743/05.02.2019, prin care transmiteţi

O spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 14 din str Pâncota
nr.5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.02.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=6m - eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronament.
Spaţiul verde faţä bloc, sc.4:

-6 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-SOcm h=9-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=l5cm h=4m, înclinat spre intrarea în bloc — reducerea cu 1/2
‘‚—‚ din înălţimea coronamentului în vederea regenerării şi echilibrărU arborelui.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.5:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 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.
Spaţiul verde faţă bIoc — Iateral dreapta sc. 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea ramurilor în vederea
degajărü corpului de iluminat public;

-1 ex. TiIia sp. (Ĺei) O=3Ocm h=8m - eliminarea ramurilor (rânte şi uscate din
coronament.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta sc.3:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-llm - 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.
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Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta sc.5:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor f rânte şi

uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-1 Om, din care 1 ex. este tritulpinal;
-1 ex. Glădtsia sp. (glădiţă) O=25cm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bĺoc, sc.5:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m - eliminarea ramurilor frânte şi uscate

din coronament.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 ramuńlor uscate şi fränte, 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 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 tăieriior, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obflgaţia, 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 — 18 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIRUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

19, řE. ZUI9
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. ElectronicÎi nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei &‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1705235/05.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.780/06.02.2019, prin care solicită

Q emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str. Berechet nr.1B, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
13.02.2019, s-a inventariat următorul material denđrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor 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 Muntcipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr. 18:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=6Ocm h=14m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
format din două şarpante, din care una este înclinată accentuat spre imobil, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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

L) măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţüle 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
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru deĺrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în
urma defrişării şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima
perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării in teren
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a plantărilor în compensare, În 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 cu scorbură.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

15. FEB. 7019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 OŢŢĘqfl2Ol9..U
DIRECŢIA DE MEDIU

79.FEB.2Ů CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicU nr.44, Sector 2

Spre çtiintă:
- DI
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1705195/05.022019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr781/06.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str, Popa Lazăr nr.5-25, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
13.02.2019, s-a inventariat următorul mateňal 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.
nrll4/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aiiniament - str, Popa Lazăr nr. 1O — (vizavi de Căminul Studenţesc Campus Est

-4 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h8-12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabi Ie.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantafie de aliniament — imobŕĺul cu nr.8 (faţă B.C.Rj:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h9m, uscat 1 00% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pămănt, cu diametrul minimum lcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în urma
defrişării, in prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

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

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 4 ex., arbori;
Defdşare - 1 ex., arbore, uscat lOO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - ariana POPA
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PRIMĂRJA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 OppPţÇ9)',
DIRECŢIA DE MEDIU

t % FFB. 2019
CA TRE,

Societatea Metalurgica S.A.
Şos. Iancului nr.46-48, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.97/06.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1706092
/06.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.831/07.02.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea societăţii din şos.
Iancului nr.48, Iatura dinspre str. Corăbeasca, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 13.02.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009

Q privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.48 (Iatura dinspre str. Corăbeasca, Sectoruĺ 2):

-15 ex. Acer sp. (arţar) O=25-35cm h=9-12m, Iipite de gardul dinspre stradă -

reducerea cu 1/2 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.

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.G.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 ramuňlor 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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aedene.

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

C) 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 — 15 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarpçQPA

Întocmit: Ex5 Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIAMUNIORUWIBUcUREŞ11 oppnç2q1%ţęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.833/1705755/ 1 L FEB. 2013
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şas. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DIl'

Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Sinaia nr. 16, bI.77, Sector 2

Q Referitor Ia adresa d-Iui ..‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1705755/06.02.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.833/07.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 77 din aleea Sinaia nr. 16,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.02.2019, 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 şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304ĺ2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — parcare auto

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=12m, înclinat spre parcare auto - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerń de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 fränte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se

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

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 La H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Prezentul aviz are termen de valabflitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICJPIUWI BUCUREŞ11 ornnia2O]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.835117058041 1 ‘l. EB. 2019
CĂ TRE,

DM
Str. Sector 2

Aeferitor Ia adresa d-vs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1705804/06.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.835/07.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.38 din str. Matei Voievod,
conform Actului de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr.
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.02.2019, s-a inveniaiiat
următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

C) 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 cu nr.38:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării producerü 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, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune 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 construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
O 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.
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PRIMĂRIA MUNIRUWI BUCUREŞ11 opnjç29)y
DIRECŢIA DE MEDIU

1BiE2Ĺi1 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiinţă:
- Dna

Sector2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6978/06.02.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.889/08.02.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.42 din b-dul Pache Frotopopescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată

Q pe teren, în data de 13.02.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.42:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-35cm h=10-14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl 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 (A.F.I.), 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 arbodlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

Q
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăhi 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 aplicăndu-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXŞťţ47JV,
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PRIMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştflntă:
- Dna (
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei - t, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1706476/07.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.890/08.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str. Berechet nr.16, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

() 13.02.2019, 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 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:
Plantaţie de alŕnŕament — imobiI cu nr. 16:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=SOcm h=12m, format din două şarpante - reducerea cu 1/2
din Iungimea şarpantei înclinată accentuat spre acoperiuI imobilului, iar şarpanta a două
necesită reducerea cu 1/3 din înălţime, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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,

O
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl 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 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 — 1 ex., arbore.

DIRECTOR ĘpETW$.
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PRIMĂRJA MUNIORUWI BUCURE1 Ţo[ppnç2Q1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.953/1 706895! 19. FEB zn'íí CATRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre tHnţă:
-Dna

-

-‚ Sector2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Lunca Florilornr.1, bI.12, Sector2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
Ç) nr.1706895/08.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.953/11.02.2019, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 12 din aleea Lunca Florilor nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată
pe teren, în data de 13.02.2019, 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 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:

-1 ex. Rhus typhina (oţetar roşu) O=2Ocm h=4m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar cu
degajarea viţei de vie si eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:

- 4 ex. Rhus typhina (oţetar roşu) O=20-25cm h=3-4m;

O - 1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=4m;
- 1 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) O=2Ocm h=6m.
Menţinăm că cele 4 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=8-9m, situate în spatele blocului

au fost toaletate şi nu necesită Iucrări de întreţinere.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice periQadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detehorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratoml 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.

Bd. Aegna EUşabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector5, Bucureşti. Románia

Tel: 02130555.00
hup://www.pmb.ro



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 vaiabiflitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 7 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

15. EB. 1ą1
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PRIMĂRIAMUNIOPIUWIBUCUREŞ11 opipnia2O1'ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

NiB9I17O3OO3I 22. I-EB. 1yig
CĂ TRE,

Ins titutul de Geografie « Simion Mehedinţi »

Str. Dimitrie Racoviţä nr. 12, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.1703003/29.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.589/30.01.2019, prin care solřcită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.12 din str Dimitrie Racoviţă, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.02.2019, s-a inventariat următorul

Q 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:
Curte imobU cu nr 12:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=l5Ocm h=lBm, Iipit de gardul imobilului de Ia nr.14 pe care I-a
fisurat în apropierea reţelei de gaze, pericol de prăbuşire (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 spaţfllor 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
deteriorărü 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 execuUei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de speciabtate privind execuţia defrişăriior, in caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Q 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 điametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019,
potrivit Angajamentului de plantare nr.5B9/1/1 9.02.2019.

La finalizarea Iucrăritor 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, in vederea verificărH in teren a plantărilor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

DIRECTOR EXŞQUTIV,
Simona-itfń?J2na P&ĂĄ
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PRIMĂHJA MUNIQRUWI BUCUREŞ11 p[ppn(ç29J.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

iL bb. tUI'

CÁ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari — administrator dna - -

Str. Teiul Doamnei nr.6, b122, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr.1705880/08.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.957/11.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 22 din str. Teiul Doamnei nr.6, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 13.02.2019, s-a inventariat următorul

Q 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc (Saion de Infrumuseţare):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm.
Spaţiul verde faţă bloc (Staţie de autobuz):

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=8m.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=30cm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca.2m
faţă de fundaţia blocului, este format din două şarpante, eliminarea uneia dintre ele de Ia punctul de
inserţie cu trunchiul deoarece atectează faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform artG pct. 6, Anexa 1 din HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

Q 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 f rânte, 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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 execuţie a tăierilor, 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 obhgaţia, ca imediat după primirea avizului să ÎI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor,

Prezentul ąvi ąe termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletarş2 3 ey'arbori

DIRECTOR #j CUZWS' \
Simona-Matną k*

Intocmit: Ęefl Pricopi Anişoara

Red: PA13 ex/1&O2OiI -_Mi Cc Á
19, FEfl. 2DJP
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PRIMĂRIA MUNIORUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

22 FE 2019 -

CA TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Str. Popa Nicolae nr.20.bL53 — str. Gheorghe Mandrea nr.20,Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 2153/13.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1709624
/15.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1150/16.02.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei
adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs.,
şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2,
vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 1O ex. arbori în
declin biologic din care 1 ex. arbore uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producehi de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 40 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare

Q
acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii
verzi aferente bĺocurilor/parcuri,Iocurilor de joacâĺaĺveole parcare). Dacă spaţiul nu permite
plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii in aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinändu

Nr. 1150117096241
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se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietona!, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

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
ad.4, Iitb din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1O ex. arborĺ în declin biologic dŕn care 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona44ariana POPA

Întocmit: Expęçt Pricopi Anişoara

o

r, i

Red: PA./3 exjlO022019
— prezentul aviz afost postat pe site- ut FMB.
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol 9.eu
•ń.I•

DIRECŢIA DE MEDIU

2&FEa2o
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DII iI
Str 5, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Cemăuţi nr.3, bI. M1OA, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui - înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1704526/O1.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.í05/04.02.2019, prin care solicită

Q
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent bfocului M1OA din str. Cernăuţi nr3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.02.2019, 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 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:
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-SOcm h=10-14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.
SpaţiuI verde faţă bloc — Iateral stânga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evjtării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=3Ocm h=lOm, înclinat spre parcarea auto;

O -1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=SQcm h=lOm, inclusiv degajarea reţelelor aeriene
stradaĺe;

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m, trunchi fără cornament, uscat 100%
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-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

N r.70511 704526/
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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 condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tănăr.

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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, trunchi avizat
pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării
unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU 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, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitaie 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare - 5 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., trunchĄ uscat 100%.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma,íana POPA

•
‘ “\ ) Şef Serviciu Avize şi Acorduri,• Expert Đaniela Voinescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

44 ——

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr44, Sector 2
Spre ştHnţă:

Str C'"- ‘,Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Carei nr.11, bI. A1BB, sc.B, Sector2

Referitor Ia adresa d-lui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1705430/05.02.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.785/06.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului A1SB, sc.B din str. Carei nr.11, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată

Q pe teren, în data de 20.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul locaľtăţilor, cu modificările şi compietările uiterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţŕul verde faţă bloc, sc.B — spre str Cernăuţi:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate i
frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoareie specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=2Ocm h=Bm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;
-1 ex. Eleagnus sp. (salcie mirositoare) 0=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din

voiumul coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie.
Spaţiul verde faţă bioc, sc.B — Iateral dreapta:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) 0=15-20 cm h=8-lOm, din care 1 ex este tritulpinal.

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=35cm h=1 1 m;
-2 ex. TWa sp. (tei) O=30-35cm h=8-lOm;
Reducerea cu 1/2 din iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specii de arboh:
-1 ex. Acersp. (arţar) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=lScm h=3m.

Spaţiul verde spate bloc, sc.B — spre trotuar:
-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=25-35cm h=8-12m.

Nr.78511 705430!
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 teritonul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramuri Ior 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 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 intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

r

.r.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

22 FEB. ?O1y

Red: PA/3 ex./22022019
— prezentul avz atost pastat pe site- uI PMB.
ht/Íwypmb.roJinstiuiiVorimariaídirectiiJdirecIia_mediuJavize a,toń in cnnsultar&evize a,tori jn_consullarenhp, ne data de

Bd. Regtna Eljsabela nr 47, cod po$tat 050013, sector 5, Bucureşti, Ramănia
T&: 021.305.5500
http://www.pmb. ro

__ .— —



PRIMĂRIAMUNIaPIUWI BUCUREŞH romonia2úl9.eą
DIRECŢIA DE MEDJU

Nr.834/1 ÔŚ8211
CĂ TRĘ

26 FEB. 2Oi Dna I
Str. ( ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1705821/06.02.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.834/07.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelu! situat în curtea imobilului cu nr.90 din str flrzari, conform Contractului de Vânzare
Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr .. ‚ a Sentinţei Judecătoreti definitive
prin respingere apel, — 33, irevocabilă recurs nul E -

-

‘r4

Procurei speciale nr. va comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in aata de
23.01.2019, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 13.02.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care1 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

Q teritoriul Municipiului Bucureşti,
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Cufleimobil - nr.90;

-1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O=2Ocm h=1 Om, Iipit de gardul dinspre stradă, răsărit spontan
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 spaţfllor 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 condiţńle 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 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 plantärii a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie

Q de specie, În curtea din str. Orzari nr.90, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului
2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.834/1/21.02.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 aIin5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărH în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —lex., arbore,

DIRECTOR EXECUTIĘ
Simona-Mlňna POPA:.
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PRIMĂRIA MUNIPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

26.FEB.2ti19
CĂTRE,

Dna
Str. I 1, aector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1705974/06.02.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.836/07.02.201 9, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat in curtea imobilului cu nr.57 din str. Doamna Oltea, conform Certificatului de
Moştenitor ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
13.02.2019, 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 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 şi etragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr.57:

Q -1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=12m, situat Ia o distanţă de cca.1,5m faţă de gardul
dinspre stradă, degarnisit pe partea cu imobilul, înclinat, afectează reţelele aerine stradale,
(conform foto anexat).

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 spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 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.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2020,
potrivit Angajamentului de plantare nr.836/1/21 .02.2019.

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

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

Nr.83611 705974/
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PRJMĂRJA MUNIORUWI BUCUREŞ11 qjpç15.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

26jE9, ?q
CATRĘ

s.c Beofon Import- Export S.R.L, prin reprezentant dnal
Str. Ramuri Tei nr.3, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1708338/13.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1076/14.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.3 din str. Ramuri Tei, conform
Contractului de Vânzare Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr. ‚ vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 20.02.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor

O verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.3:

-11 ex. Fopulus sp. (plop) O=50-6Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex.Prunus sp. (corcodus) O=3Ocm h=Bm — eliminarea şarpantei uscate de Ia
punctul de inserţie cu trunchiul;

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=40-5Ocm h=12-16m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat;

-26 ex. Thuja sp. (tuia) O=20-25cm h=5-6m — eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentelor i a ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Q Curte imobd cu nr.3:
-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Ocm h=14-16m, prezintă scorburi deschise pe

trunchi, pericol de prăbusire(conform foto anexată);
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm, uscat 100% (conform foto

anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI 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 deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anuluD;

Nr.1 07611708338/
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-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare piantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona operaţiuniior, respectarea
prevederiior avizuiui şi a tehnologiei de speciaiitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 13
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înăiţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului în prima perioadă
optimă de plantare, toamna anuiui 2019, primăvara anului 2020, conform Angajamentului
de plantare nr.1076/1/21.02.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 aţin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obflgaţia de a anunţa Dh-ecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterU.
Toaletare - 40 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex. arbori din care I ex, este uscat 100%.

DIRECTQR EXECUTIV,
Simoňa- riana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

r

ţy;q
Nr.1 152/1709499!

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elísabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştiintă:
-Dna - 3

Str, ( Sector 2
- A.D.P Sectorul 2
os. Electronicii nr.44

(Plantaţie de aliniament imobil cu nr.92, str Qrzari, Sectorul 2,)

C) Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1709499/15.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1152/18.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.60 dfin str. Orzari, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 20.02.2019, 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 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 şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI cu nr.60:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

O
Defriarea .şi extragerea rădăcinflor cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament imobil cu nr.92:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=45cm h=lOm, prezintă multiple scorburi pe trunchi,în declin
biologic, pericol de prăbuire,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului (A.F.I.)
pentru arborele situat in curtea imobilului i de către A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.Bg, int. 224), pentru arborele situat în aliniament stradal, 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, astfel:

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad pnştal 05Ď013, sector 5, Bucureşti, Ramânia
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‚ 4.

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite 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 in zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 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 diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: lex. în alveola rămasă iiberă în
aliniament i 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii
Toaletare — 1 ex., arbore.
Defriare - 1 ex. arbore cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR ĘXECUTIV,
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PMĂRIAMUNIanULUIBUcunE opgpjçÇJ.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.81 05.1 /1653065/ 26, FE 2WY

CĂ TRE,
Dna

Str. - Sectorul 2

Referitor Ia cererea, dvs., înregistrată, Ia P.M.B cu nr.1653065/21.08.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8105/22.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui ocrotit situat în curtea imobilului din
str, Popa Soare nr. conform Sentinţei Judecătoreti nr, definitivă i
irevocabilă prin respingere, rescurs . vă comunicăm:

- in data de 28.09.2018, s-a constatat existenţa unui ex. Sophora japonica

Q (salcâm japonez) înscris în Lista „Arborilor Ocrotiţi" cu O =85cm şi h= 17m, fapt
pentru care prin adresa nr.8105/1653065/16.10.2018 Direcţia de Mediu a solicitat
acordul Academiei Române pentru efectuarea Iucrărilor de întreţinere în coronament
Ia exemplarul de Sophora japonica (salcâm japonez.)".

- având în vedere răspunsul Academiei Române - Comisia pentru Ocrotirea
Monumentelor Naturii nr.4185/08.02.2019 prin care „avizează favorabil efectuarea
Iucrărilor de mntreţinere a coronamentului pentru sistarea prejudiciilor materiale aduse
imobilului, (respectiv afectarea acoperiuIui)

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.32:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez), Arbore ocrotit O = 85cm şi h= 1 7m,

Q
- reducerea ramurilor înclinate spre acoperiuI imobilului cu 1/2 din Iungime, cu
păstrarea verticalităţii coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate.

-lex. Juglans sp. (nuc) O = 3Ocm şi h=11, înclinat spre imobilul vecin
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 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-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 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
Toaletare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Danieia Voinescu

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara
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aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
— 2 ex., arbori din care lex. arbore ocrotit.
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PRJMĂRIAMUNIOPIULUI BUCUREŞ11 ţo[npnia2Olćţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

2 & FEB. 2019
CĂ TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
-DI
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1702766/29.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.593/30.01.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din

O str. l.L. Caragiale, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
20.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
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.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţHlor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — în faţa Centrului de boli Reumatismale „Dr. Jon Stoia'

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=llm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr.23:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm 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 ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

O Plantaţie de aliniament — imobil cu nr 19:
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm, înclinat accentuat spre carosabil, prezintă fisuri Ia

baza trunchilului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

NrS93/1 702765/
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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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în functie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în
urma defri$rii şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finaflzarea 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 verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
n o rmativ.

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinşţ (

Întocmit: Exppçt 7icopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNIOPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

28.FEB 2019
CĂ TRE,

ABMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna ľ'
Str. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Stolnicul Vasile nr.2, bI.33, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei .. L, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1707764/11.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.987/12.022019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 33 din str Stolnicul Vasile nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.02.2019, 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 şi completările ulterioare, H.C.G .M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1, Iateral stânga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale,a corpurilor
de iluminat public, Ia următoarele specU de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2, spre trotuar

O -3 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=20-3Ocm h=8-9m - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specU de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=6-8m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=7m.

Spaţiul verde faţă bloc — sc.3, spre trotuar
-1 ex. TiHa sp. (tei) O=2Ocm h=5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar;
-1 ex. Malus domestica (măr), bitulpinal h=lOm - rea cu 1/2 din lungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3, Iateral dreapta: nIa3LAi

-6 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-lOm V1i331u
Spaţiul verde spate bloc — sc. 1, spre trotuar \‘Ş,

rŘ'
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-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=35cm h=lOm
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar;
-2 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=20-25cm h=5-6m - reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
-1 ex. Acersp. (arţar) O=2Ocm h=8m - reducerea cu cca.1,5m din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=3Ocm h=14m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 — spre trotuar:

1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc — sc. 1:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=4m, răsărit spontan, situat Ia o distanţă de
cca.2Ocm faţă de calcanul blocului (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeletor aeriene, astfel;

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor 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 Iegal al 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 toaletărilor şi
defri$rilor, în 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 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa de minimum 2Ocm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In 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,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050Q13, sector5, Bucureşti. Ramănia
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Menţionăm că pentru ex. de salcie situat in spatele blocului 33, sc.3 Direcţia de
Mediu a emis avizul 11831/03.01.2019 privind toaletarea a 2ex.PIop şi defrişarea unui ex.
de saĺcie în decün biologic, care are termen de valabilitate 2 ani de Ja data emiterü.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 24 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex. arbori din care 1 trunchi uscat 100%.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 F:B. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preşedinte I
Aleea Socului nr.2, bI.B12, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui .... jeedinte asociaţie, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1707888/12.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1035113.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbodlor situaţi în spaţiul verde

O aferent blocului B12 din qIea Socului nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 20.02.2019, 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 şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1:

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 specii de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=2Ocm h=8m.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=8m — reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=8m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din

coronament.
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=14m, acoperit de iederă;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţŕui verde spate bIoc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=8m, răsărit spontan, situat Ia o distanţă de
cca.3Ocm faţă de calcanul blocului, în declin biologic, prezintă ramuri frânte, afectează
faţada blocului (conform foto anexată).

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 aeríene, astfel:

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

Nr.1 035117078881
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afectat echilibrul biologic aI 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 Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăńlor, 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. 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 circumferinta de minimum 2Ocm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 6 ex., arborî;
Defrişare - 1 ex.arbore În declin biologic

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Danieia Voinescu

Întocmit: Expert Piçopî Anişoara
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PRiMĂRiA MUNIPlULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

ĐMARŻvrP
CA TRĘ

ADMINISTRAŢ1A DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. - ..... Sector2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Oteşani nr.10, bI.T2, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată ia P.M.B cu nr.1708201/12.02.2019 şi
la Direcţia de Mediu cu nr1033/13.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborłlor situaţi in spaţiul verde aferent blocului T2 din str. Oteşani nr.1O,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.02.2019, 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 şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din voiumul coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, cu dega)area reţeielor aeriene stradaie, ia următoareie specfl de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=Bm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=4Ocm h=lOm.

Spaţiul verde fajă bloc:
-2 ex. Aiianthus aitissima (fais oţetar) O=20-3Ocm h=10-12m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Qcm h=B-12m;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm), bitulpinai h=1 Om, înclinat accentuat spre trotuar;
-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=2Ocm h=8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care

afectează faţada blocului;
-1 ex. Pinus sp. (pin) O=2Ocm h=6m — eliminarea ramurilor uscate de Ia baza

coronamentului;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm, format din două şarpante, eliminarea uneia de Ia

punctul de inserţie cu trunchiul, înclinată spre faţada blocului, iar a doua necesită reducerea cu 1/3
din înălţime, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiui verde fată b!oc - Jateral dreapta — parcaro auto amena]ată:

-1 ex. Prunus sp. (orcoduş), tritulpinal h=lOm, prezintă Q tulpină uscată,eliminarea acesteia;
-1 éx. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m;
-2 éx: Aiianthus aitissima (fais oţetar) O=25-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/2 din voiumul

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 spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=8m — eliminarea ramurilor uscate din coronament.
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Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specH de arbori:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=3Ocm h=12m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) 0=3Ocm h=12m.

Spate bloc -parcare auto amenajată:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 0=25cm h=8m;

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Pĺantaţie de aĺiniament - faţă bloc:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0=2Ocm h=6m, prezintă scorburi pe trunchi, în declin bioloic

(conform foto anexată).
Spaţiuĺ verde faţă bĺoc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), trunchi tără coronament 0=1 Ocm h=3m, uscat 1 00%

(conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc, ĺateraĺ dreapta — parcare auto:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=25cm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.

224), evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteriorărb construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţHlor 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărü 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 toaletărilor şi defrişărilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu circumferinţa minimum 20 cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia in

funcţie de specie, astfel: 1 ex. in alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării şi 7 ex. arbori în spaţiul

verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

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 verificărU în teren a plantărilor

in 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, in

xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare - 21 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex. arbori din care 2 ex. sunt uscate 100%.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu
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PRJMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

-

cĂ r R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştflnţă:
- DI'
Str. 1, Sector 2,

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.1705879/06.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.832107.02.2019, prin care so)icită emiterea avizului de speciaľtate pentw
intervenţia asupra arboreiui situat in faţa blocului B31, sc.1 din str. Vasile Lascăr nr.207, parcare, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 27.02.2019, s-a inventariat următowl
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Łegea nr 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi
H.C.GM.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Faţă bloc, sc. 1 — spre Intrarea GaĺaU - parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi ebminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accfdente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabiie, Ia următoarele specü de arbori:

-1 ex.Mows sp. (dud) G=55cm h=14m;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş), multitulpinal h=lOm.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărh
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, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţfllor din jur şi a reţele!or aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 2 ex., arbort

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Mari$?OPA

ĺ' -‚ tţ

Şef Sewiciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voines%(
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Nr.83711 705775!
R 2019

CĂ TRĘ
S.C. Centreville Ofices 5.11.

B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, clădirea Office Center cam.P.06
Cod potaJ 021901, Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Eiectronicii nr.44, Sector 2

(Cude str. Tudor Arghezi nr.2 1, Sector 2)

Referitor Ia adresa S.C. CentreviHle Ofices S.A., înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1705775/06.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr837/07.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr2l din str. Tudor Arghezi nr.21, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 27.02.2019, s-a inventariat următorui material dendroiogic pentru care, În
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intraviianul localităţilor, cu modificările şi comp)etările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobü cu nr.21 — parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eiiminarea ramurilor frânte şi
uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-45cm h=14-15m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=12m.

Q
Spate imobfl 21— domeniul public, în trotuar spre str. Nicolae Filipescu:

-2 ex. Popuius sp. (plop) O=50-55cm h=16-lBm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborü având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi f rânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spate imobil 21— domeniul public în trotuar spre str. Nicolae Filipescu:

-1 ex. Popušus sp. (plop) O=45cm h=12m, înclinat spre trotuar i carosabil,
prezintă scorbură Ia baza trunchiuiui, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului pe care
se află arborii din curte şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int. 224),
pentru arborii situaţi pe domeniul public În trotuar, evacuându-se masa iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

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

Bd. Regina Esabeta nr. 47. cod pcştal O5l3, sectar5. BucureşU, Ronánia I I'%i. I I l



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 producerU de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că adminístratorul Iegaí aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitaie privind execuţia toaletăriior şi

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

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

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, A.D.P. Sectorul 2 are

obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului

de minimum 2Ocm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alte

zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara

anului 2019, toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrăriior de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 - 5 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, cu scorbură

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Danieia Voinesc,u

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara
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PRÎMARIA MUNIP1ULUI BUWREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.95211 706799!
Os.MAk 2019 CĂ TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronîcii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str.

- ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Brebu nr.4, bI.T1 1, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr1706799/08.022019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr952/11.022019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului T1 1 din str. Brebu nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 27.022019, 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 ulterioare şi H.C.G. M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărU producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Fraxinus sp. (1 rasin) O=20-3Ocm h=8-lOm.
Spaţiui verde faţă bloc — spre trotuar:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral stânga — spre trotuar:
-1 ex. Tifla sp. (iei) O=35cm 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, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O=35-4Ocm h=8-12m;
-5 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=7-Bm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc —Iateral dreapta:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=Bm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, în declin
biologic, pericol de prăbuire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel;

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bd. flena Oisakisla nr. 47. cod poştal 050313, sedor5. Sucures. PoąpânLa I l I I



Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectai echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se pQate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.GM.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 minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului, în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

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 verificărü 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 (oc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 14 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu
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DIRECŢIA DE MEDIU

*

Nr.95611706884/ 09 MAR. 2O9
CA TRE,

ADMINJSTRAŢIA DOMENJULU1 PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dnai -

Aleea I Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Petre Antonescu nr.6, bI.23, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei - înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1706884/08.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.956/11.022019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţkil verde
aferent blocului 23 din aleea Petre Antonescu nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.02.2019, s-a inventariat următorul matehal dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=25cm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de
fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitărU
producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 112 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre aleea de intrare în bloc.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specUle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc —Iateral dreapta:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=Bm, a fost toaletat, înclinat, prezintă scorbură pe
trunchi Ia baza celor două şarpante, pericol de prăbuire, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.O.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUior 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

Bd. Re®a Elisabera nr. 41. cod poştal 050013, sector 5. Bucumsü. Romănia I l I



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);
-igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat

sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime do dezvoltare a materialului dendrologic

rămas;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defriflrilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr.

30412009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi

înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent

blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului

2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl În 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 ÎI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare - 3 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură, în declin bioĺogic

Igienizare.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu
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PRIMĂRIA MUNIMUWI BUCUREŞ11 ţopanţa2O19.u
DIRECŢIA DE MEDIU

O 8. MIkR. 2Q
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna -

Str. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str, Maşina de Pâine nr.41, bLOD55, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1708931/1t02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1116/15.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 0D55 din str, Maşina de Pâine nr.41, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.02.2019, 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuí verde faţă bloc — sc. 1:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte şi
uscate, În vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specfl de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-45cm h=10-14m, unuI din exemplare prezintă o şarpantă
încflnată spre reţelele electrice stradale, eliminarea acesteia de Ja punctul de inserţie cu

— trunchiul.
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=4Ocm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc — sa 1, Iateral stânga:
-1 ex, Morus pendula (dud omamental) O=l5cm h=3m — eliminarea ramurilor

uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-4Ocm h=10-12m.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=14m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=1 1 m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=lOm, înclinat accentuat spre trotuar - reducerea cu

1/2 din înălţime în vederea regenerării şi echilibrărfl arborelui;
Părculeţ - Vizavi de sc.3:

-3 ex. Populus sp. (plop) O=40-SOcm h=18-20m - reducerea cu l12 din volumul
coronamente(or în vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Nr.1116/1708931/
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Părculeţ - Vizavi de sc. 1, 2 şi sc.3:
-7 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=10-12m.

Spaţiul verde spate bíoc — sc. 1:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor

încflnate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiui verde spate bĺoc — sc. 1, spre trotuar

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil,

Ia următoarele specii de arbori:
-3 ex. Quercus sp. (stejar) O=25-4Ocm h=10-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=1 1 m.

Spaţiuĺ verde spate b/oc — sc.2:
-3 ex. Quercus sp. (stejar) O=40-45cm h=1O-13m - reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiul verde spate bloc — sc.3:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Aesculus hipocastanum (castani) O=4Ocm h=12m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m
-5 ex. Quercus sp. (stejar) O=30-35cm h=8-lOm -.

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din specflle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 eliminărfl 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,
)uându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţüior 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 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 — 36 ex., arbori;
ĺgienizare.

DIRECTOIŢ-EXÇCUTIV,
Simonaáwĺariana POPA
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PRIMĂRIA MUMMULtH BUCUREŞ11 roçnanic2Ol9..eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O R MÂR 20:9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DI
Şos. - - )‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Dobroieşti nr.14, bI. H15, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1709114ĺ14.02.2019 şi ta Direcţia de Mediu cu nr.1117I15.022O19, prin care soflcită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului H15 din şos. Dobroieşti nr.14, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 27.02.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte şi
uscate, în vederea evitărU producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-1 Om;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=3Ocm h=10m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate

din coronament;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lQm.
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=8-lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

care afectează faţada blocului.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 al
acestora (cu excepţia e)iminării ramuriłor 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 al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Ił%H iI
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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.

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 Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 7 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Danieia Vgipescu
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PRIMĂRIA MUNICJRUWI BUCUREŞ11 fo(nąna2q1.eu
D1RECŢIA DE MEDIU

O ‚ I1AR îB

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Oborul Nou nr.13, bI.P1O, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1709817/15.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1153/18.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului P10 din str. Oborul Nou nr.13, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 27.02.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, 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.30412009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1:

Reducerea cu 1/3 din voiumui coronamentelor şi eiiminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin trângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Scm h=12m, prezintă scorbură pe trunchi - reducerea cu 1/2
din volumul coronamentuiui 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 faţă bloc — sc 1 şi sa2:

-1 ex. Cataipa sp. (catalpă) O=25cm h=8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior
înclinate accentuat spre carosabil.
Spaţiul verde faţă bloc — sc2 şi sc.3- parcare amenajată:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm.

igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcäm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=6m, înclinat accentuat, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m, uscat 80%, prezintă ciuperci saprofite
pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lEcm h=3m, situat ia o distanţă de cca.35cm faţă
de fundaţia biocului (conform foto anexată);

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) O=4Ocm h=1 1 m, prezintă scorbură pe trunchi
şi ciuperci saprofite, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Nr.115311 709817!
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-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=2Ocm h=Bm, înclinată, în declin biologic (conform

foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu boca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
-igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat

sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic

rămas;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia

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

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 25
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, din care: lOex. în spaţiul verde
aferent blocului, i 15 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2,
în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea 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 îl afişeze,

în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 4 ex., arbori;
Defrişare - 5 ex., arbori în declin biologic,din care lex.uscat 8O%.
Igienizare.

Şef Serviciu A vize şi A corduri,
Expert Daniela Voinescu.14fĺ

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

20,p

Red: PA./3 eWO403.2019
— prezenlul aviz afcs! po5tat pe site- uI PMB.
htlp ‘wwŁ omb roiinstiluliripnmanaÍdiredi,idirecţia mediu/avize a,tan in consullareţavize aóon n consultare oIo Da dala de

DiRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regłna Elisabeta nr 47. cad paştal O5I3, sedar 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ1] romąną2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O 8. iAK zu;
CÄ TRE,

DI
Sector2

Referitor ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr.1710086/18.02.2019 şi Ia Direcţiade Mediu cu nr.1203/19.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentruintervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. 74 din str. Toamnei, văcomunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.02.2019, s-a inventariaturmătorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privindreglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravHanul locafltăţilor, cu modificările şicompletările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI cu nr. 74:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentuiui şieliminarea ramurilor uscate i frânte în vederea evitării producerii de pagube materiale sauaccidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, afecteazăacoperişul imobilului vecin.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui legal aI terenului pe carese afiă arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normelede protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repausvegetativ 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 oriceperioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luânduse măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeleloraerien e.

Precizăm că administratorul iegai aI terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei lucrărilor, siguranţa bunuńior şi a persoaneior în zona operaţiuniior, respectareaprevederilor avizutui şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, in caz contrar aplicându-sesancţiuni 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.
Toafetare — 1 ex., arbore.

DIREcTpWE)ĹEČvrIv,
SimońěMWna PÓPAIbbQ Lj L

LUi ‚\gfl K

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
• Expert Daniela Voinescy1

O Întocmit: Exnefl Pricopi Anişoara6
LMĆŰ -

Red: PA/3 ex,JO1.03.2019
— prezentul aviz aiost pastat ps s'Ie- ut PMD.
httn:đ/www.omb.ra/institutiiia,îmad&dirscliiÍdirectia mediuĺawi,e aitań in consullare/avize aitnń in čnnsullare.o • oe data đe.
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PRIMĂRIA MUNIOPIULIJ BUCUREŞ11 rornonia2Ül9.eu
D1RECŢIA DE MEDIU

O O.M, 2O;

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicä nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
- Dna (
B-dui F ‘, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.2154/13.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1711489/20.02.2019şi ia Direcţia de Mediu cu nr.1279/21.022019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei( s privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat înaliniamentui din b-duł Pache Protopopescu nr.129, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată peteren, în data de 27.02.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, înconformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţülor verzi dinintravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.CG.M.B. nr.304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de alŕniament — imobil cu nr. 129:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=6Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumu coronamentului şieliminarea ramurilor uscate uscate i frânte, in vederea evitării producerfl de pagube materiaie sauaccidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie aspaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor(primăvara-toamna), pentru a nu fi atectat echiiibrui biologic ai acestora (cu excepţia eliminăriiramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-semasa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor saua deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul legal ai terenului este răspunzător de supravegherea execuţieiIucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederitor avizuluişi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 dinAnexa nr. 1 Ia H.&G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul-aviz-are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.Toaiet4Y' ‘bx arbore.

D!RECTOĘEEXdÖUTIV,
Simona-MtJanaFOPA'

LIüt'AA r

1] ţ Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Vş&ĺ

Întocmit: ExpeşI Pricopi Anişoara
pfled: P.A./3 exJOl.03.2019

- /4—
— prezentul aviz afosl postat pe site- uI PMB.
httpJhw,w.pmb.miinslituiii/pdmadaldirectiűdireçţia međiuiavize arboń in consultare/avize arboń in consullare.php, pe dala de......
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PRIMĂRJA MUMF1UWI SUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CÂTRE.
DI

Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1 711979/21.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1330/22.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr, 52 din str. Căluşei, conform
Actului de Vânzare Cumpărare cu lncheiere de Autentificare nr.( 6, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 27.02.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 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 imobfl cu nr.52:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm 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, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal 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 eliminărU 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.

O 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 la data emiterii.
Toaĺetare — 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela voinesc2ţJ

Întocmit: Expejt Pricopi Anişoara

Red: P.AJ3 sx./O1.032019
— prezsntul aviz aiost postat pe site- iiI PMB. C
http:Uvwww.pmbrolinstituűifprimari&directi&directia mediuiavize eitod n consultar&avize arboń n consultare.php, ps data de
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PRIMĂRIAMUNIGPIUWIBUCUREş11 rornpI?k0203?.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O 9. bAR ZfliS
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA ĐOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna i
Str.

‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ciocâriiei nr.26, bI.D27, Sector 2

Referitor Ia adresele d-nei ‚ înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1712197, 1712198/21.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1332, 1331/22.02.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 027 din str. Ciocârliei nr.26, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul 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:
Spaţiui verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie, la următoarełe specfl de aóori:

-1 ex. Saiix sp. (salcie) O=35cm h=1 Om.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=8m — reducerea cu cca.1 ‚5m din lungimea

ramurilor care afectează faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — spre trotuar

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m.
Spaţiul verde faţă bĺoc, íateral stânga — Iângă trotuar

-1 ex. TiHa sp. (tei) O=3Ocm h=12m inclusiv eliminarea drajonilor de Ia baza
trunchiului.
Spaţiul verde faţă bíoc — Iateral dreapta, spre blocul 028:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=4Ocm h=14m.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m i eliminarea ciotului uscat din
coronament.
Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată

-1 ex. Juglans sp. (nuc), bitulpinal h=16m- reducerea ramurilor înclinate accentuat
spre parcarea auto amenajată cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Iłůlil

Nr.1332, 1331/1712197, 1712198!

Bd. Rena Eflsabela nr. 47, cod pcştal 051Y312. sednr5, Bucureşli, Rumânia



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 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. 30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare — 7 ex., arbori.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

\ t-" Şef Serviciu Avize şiAcorduri
Expefl Darneia Vornescu

*

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara

Red: PA./3 ex./04.032019
— prezenţul aviz alost postat pe site- ul PMB.
htţp:ţIwww.pmb.ro)institutii/primariaJdrectii/directía mediu/avize arboń in consultarWavizę atoń in cnnsultars.phn, ne data de
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PRIMARIAMUNIORULUI BUWREŞ11 romania2O]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1388!

O8,MAR. 2Ü1 CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Eiisabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştUnţă:
- Asociaţiei de proprietari — preşedinte
B-dul Pache Protopopescu nr.92, ap.1, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.10092120.02.2019, înregistrată la Direcţia de Mediu cu
nr.1388/25.02.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui
presedintele asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.92 din b-dul Pache
Protopopescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.02.2019, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr.92:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=1 Om, înclinat accentuat spre imobil Ia distanţa de
cca. 5Ocm de gardul despărţitor, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegal al terenului pe care se află situat arborele (A.F.I.), 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 construcţUlor din jur
şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţüle necesare plantării de material dendrologic
tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alte zone deficitare în
vegetaţie pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara
anului 2019, toamna 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 verificării în teren



a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonarA5őpjana POPA

1•

tą \‘;
Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Expert Daniela Voinş%r

Întocmit Expęçt Pricopi Anişoara

0&MAR 2979

Red: P.AJ3 ex.íO1.03.2019
— prezentul aviz alosl postat pe site- ul PMB.
hţtp://www.pmb.mjinslitulidphmadajdirectiildirecţia mediuíavize a,tnń n consultarelavize a.tcd in consuttarerhD, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 onpnía2l9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1497117135781
O BMÁR Zfl

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronícfl nr.44, Sec torul 2

(Str. Popa Nan nr.93,- plantaţie de aĺiniament -Intrarea Grigore Ipătescu nr.3 $ nr.5,
Sectorul2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.2411/15.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1713578/26.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1497/27.02.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Medtu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 ex. arbori în
declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişările
(aliniamente/spaţű verzi aferente blocurUor/parcuri,Iocurflor de joacă/alveole parcare). Dacă
spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019,
toamna anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţU prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin pubflcarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd pcşta! 050313, sector 5, Bucurąti, România IłaIbnI



- 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 informaţií pe
pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, Iitb 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.
Defrişare - 3 ex. arbori în declin biologic.

DIRECJDB EXECUTIV,
POPA

fl ţ.

‘J
- DIRfl1F

DE ME&ţU Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit: Expe Pricopi Anişoara

Red: P.AJ3 exJD4.03.2019
— prezentul aviz a(ast pastat pe siţe- uI PMB.
hUp://wwwmb.reIinstjiutiiíprimaň&directii/directia mediu/avize arboń n cansullarolavize arbod in cansultarephp, pe data de
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11 Ţofnpnţa29)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

IŻMÂR7Q79 CĂTRE,
Dna

Str.
Spre tiinţă:
- Dna
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ... inregistrată Ia P.M.B cu nr.1708147/12.02.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1036/13.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de speciaIitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str. Recreerii nr.8, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.02.2019, s-a inventariat următorul material
dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Curte imobü cu nr.8:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=45cm h=12m, situat Iângă gardul dinspre stradă, afectează
acoperiuI imobilului de Ia nr.6 i reţelele aeriene stradale - reducerea cu 1/3 din voIumul
coronamentuIui 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 aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui 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.

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

DIRECTOR EXECUJIV,
S,mona-Mar,näPOPA

1Ä3,
Şef Serviciu Avize şi AcordurĄ

(ęą".Lo.ă3Q Expert Daniela Voinescyjčrf

Intocmit: Exetfricoí Anişoara

Red: P.A./3 sx.iĘO3.2010
k îOiý

— prezentul aviz a(osl postat pe site- uI PMB.
hltp:ĺ/www.pmb.roflnstitutii/phmahWdirectii/directia mediulavize atod in consuttare/avize arbod n consultare.phn. ne data de

Iůzti d

Nr.1 036/1708147/
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PRJMABIA MUNI1PIULUI BUWREŞ11
j . DIRECŢIA DE MEDIU

Ij

Nr.1488/1713539/ 12 MAD

CĂTRĘ
DI

Str. I ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1713539/26.02.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr1488/27.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.48 din str. Mătăsari, conform Contractului de
Vânzare cu Incheiere de Autentificare nr.' vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 06.03.2019, s-a inventaríat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiflor 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:
Curte imobÜ cu nr.48 - spate:

-1 ex. Salix tortuosa (salcie) O=25cm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de zidul
clădirii vecin, înclinat, cu scorbură Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţHlor 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 delrişărilor, în 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,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi inălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului din str. Mătăsari nr.48, în prima perioadă optimă
de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare
nr.1488/1/ 07.03.2019.

La finalizarea 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, in vederea verificării în teren a plantărilor
în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex., arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- jana POPA

Şef Serviciu A vize şi Acorduri
Ç “&Ţ! Expefl Daniela VoinesjĘ(

f Întocmit: EvflrţPricopi Anişoara
Reď P.A./é't/O7,O&Q1t' ([4 4 ‚ ý fl fl

— prezentul aviz aioYpostat pe site- uI PMU. ‘t L U Q, Mk 2019hitpi/www,pmb.raiinstitutiilprimań&directii/directia mediuíavize orboh in consultare/avize a,toh in cnnsultarephp, ne a đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ţ'opiaiýa29Ją.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1 2. MA1Ł 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă:
- Dna

Referitor Ia adresa d.nei înregistrată Ia F.M.B cu
nr1713749/27.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1536/28.022019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentul din b-dul Basarabia
nr.52A, vă comunicăm că 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 spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.MB. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveoielor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm;
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=BOcm h=14m, toaletat, inclinat spre carosabiI, prezintă
scorburi pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de teleton 021/252.77.89, int.224), contorm prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţHlor 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 condiţüle necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că 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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicándu-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru detrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi Sex. in alte
zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019,
toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor
in 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 emiterH.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură in declin bioĺogic.

ĐIRECTOREXECUTIV,
ţiGuî . . .S,mona- ! naPOPA Şef Serviciu Avize şi Acordun,

ĺ Expert Daniela voinescua1if

\. ă JJJ Întocmit: E1pprt,Pricopi Anişoara
Red: P.A.13 sx.ĺO7.O3.Ol9 (.tf,ł%''ĚC3ť,%l o
— prezenţnl aviz aiost poslat pe site- iiI PMB. /‚ (
htţnJ/ww.pmb.rolinstilutiUprimańaidireclii/directia mediulavize arboń in consultare/avizo amod in consultare.nhp, pe da đe . ŽPţq

ia rnI

Nr. 1536/1713749/
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PRJMĂRIAMUNIaPIULUIBUCUREŞ11 rompn!a2P).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1lMAR2U1 CÄTRE,
ÂDMINISTRA ŢIA FONDULUI IMOBILIA R
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată la P.M.B cu nr.1714672/01.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1623/04.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi in curtea imobilului cu nr.31 din str. Thomas Masaryk, vă comunicăm că Ia veriĺicarea
efectuată pe teren, in data de 06.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modilicările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr.31 — Ia intrare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin Irângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Malus domestica (măr) O=SOcm h=1 1 m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h=lQm;
-1 ex. Abies sp. (brad) O=2Ocm h= 8m, numai eliminarea ramurilor uscate de Ia bază cu degajarea

viţei de vie din coronament.
Curte imobiI cu nr.31:

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 specii de arbori:

Arbohi sunt situaţi in apropierea gardului vecin de Ia nr, 29 din str. Thomas Masaryk, Sectorul 2.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=Sm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii

(A.F.lj, 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 łi atectat echilibrul biologic al 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, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizäm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor,
siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de
execuţie a tăierilor, 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.
Toalet a arbori

DIRECTOWIk LŤiv'
Sim'

Nr.1623ĺ17146721

Spre stiint
- Dl \

Sector 2

(
Întocmit: Expe$ripopi AnişoaraRed: PA.13 ex.107.03.2019 _Jq /‚/ţ? jprezentul aviz alosl postat pe síte- uI PMB. VA'hflp:Uwww.pmb.mflnstituiii/pdmariwdirectiifdirectia mediuĺavizs arbori in çansultare/avize wtań ín consultarsphp, pe de

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela VoinescQ$ó o

Iżt I tIIBd. Regtna EUsabeta nr. 47, cod poşţal 05J3. sedor 5. Bucnçesg. Rnmnin
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PFUMĂRIA MUNIcIPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romonia2Ol9.eu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

i:;, Sector 2,

0. NR1( LU}3Nr.127711711493/

Spre ştiinţă:
-DI
Şos.

- Asociaţia de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.54-88, bI. P-7, sc.4, Sector 2,
-S.C. Apa Nova
Str. Tunari nr.60A - Clădirea Stefan ceI Mare
etajele 6-9, Sectowl 2

Referitor Ia adresa d-Iui
-

‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1711493/20.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1277/21.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spatele
imobilului Spectrum din şos. Mihai Bravu nr.62A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 06.032019, 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 modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte S.C. Apa Nova — spate clădire „Spectrum" parcare amenajată - .şos.Mihai Bravu
nr.62A:

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, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=1 1 m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spate bloc P - 7 sc.4, parcare amenajată - şos. Mihai Bravu nr.64-88:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm, Iipsă ritidom, în declin
bioiogic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=Bm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pentru
arborii situaţi în curtea S.C.Apa Nova şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), pentru arborU de pe domeniul public, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Románia Iai



-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia Ht.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, ?n perioada de repaus vegetativ a arbori(or (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi fränte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, ADP are obligaţia plantării a
12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 20
cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel 2 ex. în alveolele
rămasa Iibere în parcare (reamenajarea alveolei i aducerea Ia dimensiunile
corespunzătoare de lm/lm) i 10 ex. în spaţiul verde aferent blocului P-7, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
no rmativ.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Ii Expefl Daniela Voinescu

Intocmit: Expejf Pricopi Anişoara
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— prezenlul aviz afost postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREfl
DIRECŢIA DE MEDIU

—

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.68, bI.35, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.2321/15.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1711897/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1334/22.02.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din b-dul
Basarabia nr.68, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.02.2019,
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
modificădle 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 şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă hIoc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiae sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specfl de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) 030-35cm h8-12m.
SpauJ verde faţă bioc, în apropiere de imobilu! vecin:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h14m.
Spaţiul verde faţă bloc spre trotuar

-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) =25-30cm h8-lOm.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta — parcare auto:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) =30cm h=lDm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) e=4ocm h12m, inclusiv eliminarea drajonilor de Ia baza

trunchiului;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 035cm h=llm.

Alee intrare în bloc:
-2 ex. Tilia sp. (tei) e=30-35cm h8-llm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Spaţiui verde faţá bloc:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=2Ocm hlOm, uscat 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 025cm h=8m, prezintă scorburi pe
trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
PIantaţie de aliniament - faţă bloc (pe str Câmpia Libertăţh):

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=5m, trunchi fără coronament, iipsă ritidom, flsuri
pe trunchi, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Nr.1334117118971

Bd, Regna ElLsabeta rw. 47, cod pofll 05C013, sovtor5. BucureşU. Romăiia
Tot 021305.5500
hltpiĄwną.pmb.m



-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-30cm h7-9-m, prezintă scorburi pe trunchi, în declin

biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a

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

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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte,

operaţiune ce se poate executa în oríce perioadă a anului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinflor se vor efectua pentru evitarea producerfl 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 30412009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defŔşare, aveţi obligaţia plantării a 25

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Qcm şi

înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 3 ex. in alveolele

rămase Iibere în aliniamentul din faţa blocului 35 pe str. Câmpia Libertăţii, 8 ex. în spaţiul

verde aferent blocului sus menţionat i 14 ex. în alte zone deficitare in vegetaţie de pe raza

sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului

2019.
La f]nalizarea 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 veriflcării 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 îl afîşeze,

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 l ex., arbori;
Defńşare - 5 ex., arbori din care 1 ex, este uscat 100%.

DIRECjOR EXECUT1V,
Simţý&4I&jana POPA

ĺĺ3 ą\
í t\ \il

\fl Şef Servicîu Avize şi Acorduri,

C j
Expefl Daniela Voineşcu

Întocmit: ExprŞ Pflcopi Anişoara

Red: PA.B exJll.032019 1 Z MÄ& 2Q) ć
— prezentul av afosl postat pe se- uI PMB.
httpihni,w mod&avue arboń in conwllare/avize arbo,i COflSąJllaTeDhD, pe data de
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1&MÄR2fl CĂTRE,
ADMINISTRAŢĐA DOMENIULUI PUBLIC SFCTOR 2

Şoa Electťonicii nr.44, Sector 2

Nr.12flĺ171 1493!

Spre ştiinţă:
-DIF

- Asociaţia de poprietari
Şos. Mihai Bravu nr.64-88, bI. P-7, sc.4, Sector 2,
-S.C. Apa Nova
Str. Tunań nr,60A - Clădirea Stefan ceI Mare
etajele 6-9, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1711493/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12fl/21.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor shuaţi în spatele
imobilului Spectwm din şos, Mihai Bravu nr.62A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 06.032019, s-a inventahat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
đin intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teriioriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte S.C. Apa Nova — spate clădire „Spectrum" parcare amenajată - şos.Mihai Bravu
nr. 62A;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramudlor uscate în
vederea evitădi producedi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuń, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=llm. s

Đefrlşarea şi extragerea rădăciniIor e-t j.d2-ltťLŁl&
Spate bloc P - 7, sc.4, parcare amenajată - 4os. Mihai Bravu nr.64-88:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e=aOcm h=1 Om, Iipsă ritidom, in declin
biologic, peńcol de prăbuşire (conform toto anexată);

-1 ex. TiIia sp. (tei) e=25cm h=Bm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pentru
arbońi situaţi în curtea S.C.Apa Nova şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/25217.89, int. 224), pentru arbodi de pe domeniul public, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorăńi constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

Bd. Ragiia Ebto nt 47, d pcşla) D5OOl sectr 5. BLixoşű. Rcm&,
Tot O2t.S& I(iI'Il
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-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 spaţiulor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primâvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramudlor uscate şi f rânte,

operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);
-defdşarea şi extragerea rădăcinhlor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiulor necesare plantăńi de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletădlor şi

defrişăńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.GM.8. nr.

304/2009, in compensarea arborllor avizaţi pentru deťrişare, ADP are obligaţia plantării a

12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 20

cm şi înălţimea corespunzätoare acestuia in funcţie de specie, astfel : 2 ex. în alveolele

rămase Iibere în parcare (reamenajarea alveolei i aducerea la dImensiunile

corespunzătoare de lm/lm) i 10 ex. în spaţiul verde aferent blocului P-7, în prima

perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2019, taamna anuíui 2019.

La finalizarea Iucrăńlor 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 cadwl RM.B, în vederea verificărli Tn teren

a plantăńlor in compensare. tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să 1I afişeze,

in xerocopie, Ia aviziewl blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatadlor.

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

Toaletare - 2 ex., arbori;
Defäşare - 2 ex., arboM în dec#n bio/ogic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo na POPA

Şef Seiciu Avize şi Acorduri,

RQ

Expefl Danieia Voinescu

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara

Red PAfl exflI 03.2019
— pmzanlul nvlz alosl poslal pa sIIe- ul PMB.
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

i 9. ?k&R 2019

Str. ‘

CĂ TRE.
0IC

Sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1707039/08.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.958111.02.2019, prin care soliciaţi emiterea avizuiui de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. Oteşani, vă
comunicăm că, în urma analizărfl documentelor existente Ia dosar

- Cerere nr 958/11.02.2019;
- Extras de Carte Funciară pentru informare dir
- Contract de Partaj Voluntar cu Incheiere de Autentificare

-

- Memoriu de prezentare;
- Aviz de toaletare nr.468911 429031114.11.2016 emis de Direcţia de Mediu PMB.
- a verificărilor în teren din data de 27.02.2019.
- a analizării đocumentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia

Mediului din data de 11.03.2019, conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr 2412007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi
completată cu Legea nr.47, avizăm:
Defiare $ exlragerea rădăcinhlor:
Curte imobÜ cu nr.

-1 ex. Abies sp. (brad) ÇZJ3Ocm h=lOm, situat Ia cca.1,5Ocm faţă de gardul
imobilului, degarnisit spre gardul dinspre stradă, înclinat spre carosabil, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratoruui ega 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 acciđentelor sau a deteriorărU construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de speciaiitate 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.
30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveU obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului sus

Nr.95811 707039!

Bd. Regna Eksabem rw. 47. ctd poştaI 050013, sector5. BUQJreŞti. Rom%iia
TeI: 021.305.5500
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menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului

2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.958/1/05.03.2019.

La f]nalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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

a plantărilor in compensare, 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.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona.riana POPA

$efServkiu Avize şi Acorduri,
Expert Dariiq(yoinescu

Întocmit: Expe5t Prícopi Anişoara
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PRMĂRIA MUNłRULUI BUcUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romonio2ül9.eu
F.,L.(Ćák,Zý,w

Str.
ĐI

CĂ TRE,

Sector 2

Nr.1 075/17083851 i & MÄR. 2019

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia RM.B cu nr.1708385/13.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1075/14.02.2019, prin care soflcitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arboriior situaţi în curtea imobilului cu i din str. Romuius Niculescu,
conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr.

vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.02.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, pdv[nd 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:
Curte imobfl L

-1 ex. A.ies sp. (brad) O=3Ocm h=12m, situat în aprópierea gardului dinspre stradă
- redůcerea cu 1/3 cin mnălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia baza
iui, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil r

-1 ex. PuIownia sp.(arborele prinţesei) O=3Ocm h=lOm, situat Ia o distanţă de
cca.2Ocm faţă de gardul imobilului şi la o distanţă de lm faţă de clădirea imobilului, prezintă
fisuri pe arpante, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului pe care
se afiă arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUior din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

-toaletareą se va executa conform ait6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUior 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 eliminărü ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiuD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua 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 bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaietărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

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

64 Reina Eksabeta nr 47. cod noşlat 050013. sector 5. Bucureshi. Rnmânia IĎZ=mk i dZII

e



ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului đe minimum 2Ocm şi

înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de

plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, potrivit Angajamentului de plantare

nrl 075/1/12.03.2019.
La finaiizarea Iucrărilor de piantare conform art9 aiin.5 din H.C.Q.M.S. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren

a piantăriior în compensare. in caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act

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

Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore.

DIRECTO$ĘXCLJTW,
Sěmona ąŰărana POPA

Şef Serviciu Avizeşi Acorduri,
Expefl DfpJtVoinescu

Întocmit: Expe,çt Pricopi Anişoara

• . .
•

15.MAR 2O1

Red: P.A.i3 eW12032019
— prezentul aviz alost poslat pe site uI PMB.

pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romonio2üWeu

Spre tHnţă:
-DI
Str.

2 l MAR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cunr.1713573/26.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1495i27.02.2019, prin care solicităemiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str Sfânta Treime nr.67, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de14.03.2019, 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 şi completăriie 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.nrll4/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţülor dealiniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Pĺantaţie de aiiniament — imobil cu nr.57:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=65cm h=12m, prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 0211252.77.89, inŁ224), 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, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţUle necesare plantărH 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 defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului 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 20-28cm
măsurată la înălţimea de lm de Ia bază i înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. in alveola rămasă Iiberă, in urma defrişării
şi 5 ex. arbori in alte zone deflcitare în vegetaţie din sector1 în prima perioadă optimă de
plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

Nr 149511713573(

c

Bd. Regîia Elsabela nr 47, cod poşlal 050013, sed&5, Bucureşli, Romáiía
Tel: 021305.5500
htlpiAv.pnb.m



La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul PM.B, în vederea verif)cării in teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.4 din acelaşt act

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

Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură.

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Şef Seşiicîu AWze şi Acorduri,
Ę4ert Daniela Voinescu

ĺntocmit: ExpęşŞ Pricopi Anişoara

/

l&I44R2»

Red: P.A13 ex.i18.03.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ropipnLo2OJ%eu
DIRECŢIA DE MEDiU

21Mgg, 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electranicü nr.44, Sector 2
Spre şthntă:
- Di i

Aleea E ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Sinaia nr.16, bI.77, Sector 2

Referitor ia adresa d-iui inregistrată la P.M.B cu nr.1714161/28.02.2019
şi Ia Dćrecţia de Mediu cu nr.1592101.03.2019, prtn care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea alerentă blocului 77 din aleea Sinaia nr.16, vă
comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, in data de 06.03.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regIementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi compietările uiterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriui Municipiuiui
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde taţă bloc spre nr. 18 — parcare amenajată (Iocuĺ de parcare cu nr. 10):

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
ehminarea 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform ad.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 echiiibrul biologic aI acestora (cu excepţia eiiminării
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 construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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. ¶ 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 blocuiui sau intr-un IDc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon,ĂŞçĄa POPA

ĺ)Ĺi VÁ/rt\ Şef Serviciu Avize şi Acordur,,

(Ě Ç%Ç % Exped Danie5f(ňscu

Intocmit: ExpyrPricopi Anişoara
Red: PAJ3 exĺ1h»20Á9 \‘?7 . ij,LłČciZ._ .‘
— prezentui eviz alesl pos1áře site- uI PMB. jĺ
hun://vnvw.pmbrolinstitulii/phmariWdirectiiidirectia međiuiavize arboń in consultar&avize aibori in consnItare,php. ne dala

Nr.159211714161/
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 çp9i)p29J%.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

‚ nnlrl
L L ľU1

CĂ TRĘ
DnaL
Str I ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1714510/28.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1598/01.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.9 din str. Rahmaninov, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2019, s-a inventariat
următorul material dendroĺogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiíicările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobĺl cu nr.9:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate spre imobilele învecinate i eliminarea ramurilor uscate din coronament.

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 deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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

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

Întocmît: Expe,p %icopi Anişoara

/
Ređ: P.Afl exJl8.03.2019 ţ/1
— prezentul aviz afost postat pe sile- uI PMB.
htţp /Jwww Dmb roflnsbtulWpnman&dlrectlűdlrecl,a mediWavize arbon In consultar&av,ze arbon ‚n consullare php pe dala de

Nr.1598/1714510/

DIRECTOR EXEtŞ41WJ
Simona-Marianš

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinesc4jĄr

=4dą.i1Bd. Regina Ehsabeta nr. 47. cod pcştal 050013. sector 5, Bucureşti, Romănia
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PRIMĂRIA MUNIQRULUI BUCUREŞ11 romanía2Ol9.eu
h.

DIRECŢIA DE MEDIU

77. MA 2013

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre stiintă:
-DIL..
Str. :1j Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1715183/04.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1650/05.032019, prin care soiicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str. Berechet nr.1BA, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
14.03.2019, 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 şi completădle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr 18A:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=SOcm h=14m - reducerea cu 1/3 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, afectează acoperişul imobilului şi reţelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.O.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 echitibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuándu-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 persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterU.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Ma

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit: Expeq Pricopi Anişoara
ĺ1j

fled: P.A,/3 ex./15..03.2019 —r / ţ,"
— prezentul aviz afost poslat pe site- uI PMB. 6 t.C, Ą Jhttp:/Iw-ww.pmb.rolinslituliilpdmari&direcţii/directia mediwavize arbad n consultare/avize a'boń iď cansullarepho&pe da!a de
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romanic2Ol9.eu

21 MAR 2019
L L MA)Č 2013

CĂ TRE,

-- Sector 2)

Secorul 2

Nr.1651, 149311715355, 1713228!

Referitor ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.1715355/04.03.2019,
1713228/26.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1651/05.03.2019, 1493/27.02.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea imobilului cu Jin str.Teofil, conform Contractului de Vânzare cu Incheiere de
Autentifícare nr: ąă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 14.03.2019, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) O=3Ocm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca. 2m faţă
de gardui dinspre stradă aI imobilului - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care
atectează reţelele aeriene stradale.
Curte imobil cu spate:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specüle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului pe care
se afiă arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibwl bioiogic a) 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 construcţiHor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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

Bd. Reoina EEsabeta nr 47. cnd ncstal flS]1R çprlnr F R,r"rpti Prntni2 Ii tII
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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.
Toaletare — 2 ex, arbori;
Igienizare

‚QIkECŢOŔflECUTIV,
ÜŚimon'e€arina POPA

-
Şef Serviciu Avize şi AcordurĄ

Expefl Danîela Voines1ţC

În tocmit: Expert Pricopi Anişoara

1 9. MÂR 2l

Red: P,A.13 ex/1503.201P
— prezentul aiz afost postal pe siIe- uI PMB.
hţtp:/Iwww.pmbroIinsIituţiUprimaň&directiUdirecta mediWavize a,tad in cansuhar&avize a'tań in consultare.php, pe daţa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonio2Ol9.eu
fl.

DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
DV

Str. Sector2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1716005/06.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1740/07.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.15 din str. Busolei, conform
Actului de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Transcriere nr. - şi
Cedificatului de Moştenitor nr. vă comunicăm că 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr. 15:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=35cm h=1 Om, în apropiere de gardul dinspre stradă -

reducerea cu 1/3 din înălţimea 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 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 construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 ĘŞ(ËöQJ7y
Simona-MaÝ ana

Intocmit: Exp Pricopi Anişoara

Red: P.A33 exjl8,03.2019
— prezentul aviz afost poslat pe sile- uI PMB.
htlp:/ĺwww.pmb.roRnstilutiiÍp,imańaidirectiildirectia mediwavize arboń in consultare/avize a,toń in consullare.ohD, ue data de
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PAIMĂRIAMUNIOPIULUIBUCUREŞ11 9mp?9)2;ęąDIRECŢIA DE MEDIU

22, ;. 1Ú,g

CĂ TRĘ
ADMINJSTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştUntă:
-0lI
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-lui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1717310/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1873/12.032Q19, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.12 din str. Şcoalei, conform Contractului de Vânzare-Cumpărare nr.i

Jir ‚„ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
14.03.2019, 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 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:
Curte imobfl cu nr. 12:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=12m, lipit de conducta de gaze, pericol iminent de
fisurare a conductei de gaze si producere de accidente sau pagube materiale, (conform foto
anexată);

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=7m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă
prin grija administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii (A.F.I.), 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, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor 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.

Pentw repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborUor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
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, în alte zone pe care le aveţi în administrare, in prima
perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2020.

I I
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţża 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.
Prezentuf aviz are termen de valabiłitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare —2 ex., arbori, din care 1 ex, este uscat 100%.

D(RECŢ9Ŕ EXĘt ŢÍV,
SîmonáMa%pşfa PQPA

Şef Serviciu Avize şî Acorduri,
Expefl Dan!ela Voinescu (

Întocmit: Expert ricopi Anişoara

D

Red: P.A./3 ex.115.03.2019
— prezentul aviz afo&t postal pe siIe- uI PMB
hup:Uwww.pmbm/instilutiiĺprimarialdirectii/direç(ia međiu/avize arboń ‘ consul!aretavize arboi in consultare.php, pe da(a de
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PRIMĂRIA MUNIflULUI BUCUREŞ11 opppip2Q1.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

26. MAR 2019
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- DI
Str. Sector 2,
-Asociaţia de proprietari
B-dul Lacul Tei nr.123, bL4, Sector 2

(B-dul Lacul Tei nr.123, bI.4,sc.D, Sector 2)
Reteritor Ia adresa d-Iui ( înregistrată Ia P.M.B cu nr.1709449/15.02.2019

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1148/18.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din b-dul Lacul Tei
nr.123, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiior verzi din intravilanul ocaităţflor, 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:
Îoaletare:
Spaţiul verde fată bloc 4, sc.D — b-dul Lacul Tei nr. 123:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care afectează acoperişul imobilului din str.
Stăvilarului nr.8, i eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=lOm.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 f rânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuui), 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
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Prezentu( aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MýyŁanaOPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu4C

9. Intocmit: Expe ricopi A işoara
PMB
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 onpnÍa2O)ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1494117136141
CĂTRĘ

AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştUnţă:
- Dna (
Str.F i I,Sector2,
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Frederic Chopin nr.40, bI.40, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1713614126.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1494/27.022019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboňlor situaţi În spaţiul verde
aferent blocului 40 din str Frederic Chopin nr.40, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 14.03.2019, 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 modifícările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm 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, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A şi sc.B:

-4 ex. Abies sp. (brad) O=45-55cm h=1 0-11 m — eliminarea ramurilor uscate de Ia
baza coronamentelor.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.B:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 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.
Spaţiul verde spate bĺoc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înctinate accentuat spre faţada blocului,
trotuar şi carosabil, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Malus domestica (măr) O=3Ocm h=Sm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiuĺ verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=4m, frânt, fără trunchi, uscat 100%
(conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — sc.B:

I ątIIR'l Rnçn FUçKqI nr â1 ngl n,ąłnrfll11 4r P.rrt



-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi, pericol

de prăbuire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.59, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfl$or din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
-toaietarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte,

operaţiune ce se 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 legal 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor 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 verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 9 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori, din care 1 ex, este uscat 100%.

Şef Serviciu A vize şi Acorduri
Expefl Daniela Voinescu ..ąl

Intocmit: Exper5 Pricopî Anişoara
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PRIMĂRJA MUNIflULUI BUCUREŞÎ1 [o[flqna29).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

26. MAR. 2019
CA TRE,

U.M. 0461 —prin dI p
Str. L -.. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1713750/27.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1535/28.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea imobilului cu nr.6-8 din str. Dinu Vintilă, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 14.03.2019, s-a inventariat următorul material dendro(ogic pentru care, in conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 prîvind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiĺ nr. 6-8:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=SOcm h=13m, inclinat spre alee - reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază in vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile,
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr. 6-8:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=25cm h=lOm, inclinat, cu scorbură Ia baza trunchiului, situat Ia cca.1,5m
taţă de reţeaua de canalizare şi Ia cca. 2m faţă de clădirea imobilului (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
pe care se aIlă arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu Ii atectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate
şi trănte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anuluĄ;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerb de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărUor,
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 art. 6, pct
8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului contorm prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare, aveţi obligatia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiuiui de 20-2Scm, mäsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie, in curtea imobilului din str. Dinu Vintilă
nr.6-8 în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anului 2021, potrivit
Angajamentului de plantare nr.1535/N21.03.2019.

La řinalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 dín 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 plantăńlor 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 emiterii.
Toaletare- lex. arbore.
Defäsam,— 1 ex., arbore.

DIRES$tł €É$riv,
Si ‘a- ianab4PA Şet Serviciu Avize şi Acorduri,

— Expert Daniela Voinescu11

‘, Intocm,t: Expprt Pncop, Arnşoara
ReďP4J3' 03. tt 4' rf
— prezentul a s o site- uI PMB. 1 ‘Ĺţ QĘ,hup://wtn,.pmb.r pńmada/directii/direclia mediuiavize attoń in consullareiavize artoń in cansultard.Chp, pe

IłIdat
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PRIMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romanio2Ol9.eu
—‘ b!.'td

Sector 2,

Nr.1537117137661 flMAL ZUI9

Spre ştiinţă:
-Dna
Str.
- Asociaţiei de proprietari
Str. Stolnicul Vasile nr.16, bI.6, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1713766/27.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1537/28.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 6 din str. Stolnicul Vasile nr.16, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 14.03.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — sc. 1- parcare amenajată:

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 specii de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=35cm h=lOm;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=2Ocm h=lOm.

Spaţiuĺ verde spate bloc — sc.2 — parcare auto:
-1 ex. Acersp. (arţar) O=25cm h=lOm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-4Ocm h=10-12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea regenerărfl i echilibrări.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc sc. 1- parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=6m, prezintă scorburi pe trunchi i ciuperci
saprofite, pericol de prăbuire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

Bd. Reaina Elisabela nr. 47. cod DostaI 050013. sedor5. Bucuresti. flomânia Ił% I
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl 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
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa 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. art4 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 - 5 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
4NIP. Expert Daniela Voinescu

Întocmit: Expe(q Pricopi Anişoara

2ZMM2OĘ

Red: P.A.13 et'19.03,2019
— prezenlul aviz afasl postat pe site- uI PMB.
httpJjq,w.pmb.m/institutii/pdma,iaţdirectiijdirectia mediu/avize arbo,i in consultare/avize arboh in consultare.phn, ne data de

Bd. fleaina Elisabela nr. 47. cod naştal 050013. sectar 5. Bucuresű. Ramánia .đůC'% I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

!:çmgokp?9J2ęą

Spre ştiinţă:
- DI 1
Str.

L 0. MAR. 2U19
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Judeţul Ilfov

(Domeniul public - Sector 2,)
Referitor la adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia RM.B cu nr.1715416/05.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.1680/06.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din şos. Colentina nr.27, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2019, 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 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 — .şos. Colentina nr.27 (Ia scări):

-2 ex. Morus sp. (dud) O=4Ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate
accentuat spre aleea de trecere şi trotuar i eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Morus sp. (dud) O=SOcm h=lOm — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronament.
Spaţiul verde - chioc floră rie:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilorînclinate
accentuat spre trotuar i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normete de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui 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), evacuăndu-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.

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 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 iI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabflitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex., arbori.

DIR XECUTIV,
ą;g$na- a POPA Şef Serviciu Avize ş, Acorduri, -

Expefl Daniela Voinescu r

) Întocmit: Eppefl Pflcopi Anişoara
Red: p.X Są.12O.O32OI9 /1' i
— prezentuľavi&.tôśt postat pe site- uI PMB. 1,'Ĺ ĆĹj/Ą'
http:Í/www.pmb.rolinstilutiilprimpńaidirecţiiĺdirectia mediu/avize aóod in consultare/avize arbo,i in čOnSĹĚarě.nhfl. De daţa de
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25. MAR 2019
CĂ TRE,

DI na'o ‘‘.._ —‚

Str. . Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1715840/06.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1742/07.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobflu)ui cu nr.54 din str. Spătarului, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2019, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte ŕmobU cu nr.54:

-1 ex. Pinus sp. (pin) O=25cm h=lOm, situat Ia distanţa de cca. 1 .50m de gardul
dinspre stradă, format din două şarpante, înclinat spre trotuar i carosabil - reducerea cu
1/3 din înălţimea coronamentului I eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frángerea 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, 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, 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 EXECUT1V,
Simona-Ma PA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

°.Ş Expefl Daniela Voinescu4ľ

“:ą Întocmit: Expe5t Pricopi Anişoara
Red: P.AJ3 ex./2D.O3.Ů19' J/ Jł
— prezenlul aviz afost postai pe site- uI PMB. V 1/' titi,;qĺ
hUpJ/www.pmb.ro/instiIutiVphmad&direcIi,directia mediuiavize a,boń n consultare/avize a.bań in contlltare.DhD, De data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Spre ştiinţă:
- Dna

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

- Direcţia Generală de Poliţie Locală Control
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Referitor Ia adresa Direcţiei Generale de Poliţie Locală Control nr.3449/28.02.2019,
inregistrată Ia P.M.B cu nr.1716074/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1744/07.03.2019, prin
care transmite spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Ferdinand nr.172, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2019, 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 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:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 172:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului şi
reţelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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-EKECUTIV,
SimopWW4fOPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Expefl Daniela Voinescy[

Red.

Intocmit: Er ricopi Anişoara

— prezentul az .pesI$e s'le- uI PMB. j
hhp:Hwww.pmb.ralinstitutiUprimańaldirectiiidirectŕa mediu/avize aWoń in consullaratavize arboh in consultare.php, pe data de
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DIRECŢIA DE MEDiU

29. MAR 7019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dlt
Str. « Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Alexandru Ipsiianti nr.2, bI.29 bis, Sector 2,
- Centrul Naţional de Perfecţionare În Domeniul Sanitar
Str. Bodeşti nr.1, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1708451/13.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1074/14.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului din str. Bodeti nr.1 i în spaţiui verde aferent blocuiui 29 bis din str. Alexandru
ipsilanti nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocaiităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, sc.2:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-3Ocm h=10-12 — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronamente;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m, înciinat spre trotuar şi carosabii -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea
evităńi produceńi de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile
Curte imobiI cu nr. 1 din str.Bodeşti — Centrul Naţional de Peďecţionare în Domeniul
Sanitar

Arborü sunt situaţi în curtea ímobflului de-a ĺungul gardului dinspre intrare bloc
29bis, sc.2, din str. Aĺexandru Ipsiĺanti.

-7 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=25-3Ocm h=8-Ilm - 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.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi pe domeniul public şi prin grija
administratowlui Iegal aI terenului pentru arborii situaţi în curte, 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

IżIIl

Nr.1 074/17084511

8d. Recjna Elisabela nr. 47. cod vustal O&613. sedor5. Bucumsti. Rmnia



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

sau a deteriorărh construcţulor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 Iocataritor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaĺetare — 1O ex., arbori.

DIRECTOR EXECUflV,
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Exped Danipia Voinescu

v1
Intocmit: Expefl icçpi Anişoara

20ţg

Red: PA.j3 ex.125032019
— prezenlul aviz afosl paslal pe siIe- uI PMB.
hhp:Ůlwww.pmb.rolinstituűVphmań&directiudirecţia mediWavize aitań n cnnsullareiavize a'boń in cansultare.pha, fle data de
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DIRECŢIA DE MEDIU

2gĄR. NtY

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eiectronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna

- Asociaţia de proprleran
Str. Herţa nrl 1, bI. D2, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei - i, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1710369/1B.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1202119.02.2019, prin care soiicită
emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocuiui D2 din str. Herţa nr.1 1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1
în data de 22.03.2019, s-a inventariat 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 şi H.C.G.M.B. nr.30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=8m toaletat, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăriie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din iur 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 avizuiui 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, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie đe specie, in spaţiul verde aferent biocului, în prima perioadă
optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea 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

Nr. 1202117103691
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a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din
aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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 — 1 ex., arbore cu scorbură.

Şef Servicîu Avize şi
Expefl Daniela

Întocmit: Experţricopi Anişoara
rI) Ą
lĺĺzĺşl/

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona

Acorduri,
Voines,pW'

fled: PAJ3 ex.i25.03.2019
— prezenlul aviz afast pastal pe siţe- iiI PMB.
hItp://www.pmb.roInstituiiVprjmańaJdirectä!direcţja mecuÍavize a,boń in censuilar&avize aibcń ín consuliarephp. fle dala de
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PRIMĂRIA MUNIGPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

.iin

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
- DI i reprezentant OMV Colentina
Str Sector 2

Aeteritor ia adresa d-iui i înregistrată Ia P.M.B cu nr.1714095/27.02.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr.1538/28.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentruintervenţia asupra arborilor situaţi pe domeniul public, ?n str. Nicolae Apostol nr.2, gard ce aparţineOMV Colentina, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, s-ainventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privindreglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şicompletările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniuĺ public — str. Nicolae Apostol nr.2:

Arborü sunt Iipŕţi de gardui benzinăriei OMV Colentina - iatura dinspre str Nicolae Apostol
-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului învederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuriarborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populusavând Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Uimus sp. (uim) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şieliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prinfrângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilorînclinate spre trotuar.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie aspaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-semasa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor saua deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţieiIucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuluişi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 6 dinAnexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 3 ex., arborL

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon OPA Şef Serviciu Avize şiAcorduri,4'

Expefl Daniela Voines5y(Ç'

Întocmit: Expertflicqpi Anişoara
_pr;zenhafostpttp.k. ut PMB.
http.iíwřňv.pmb.rolinştituti,Jpnmanaidirectiifdirectia medlu/avize aiban ‚n consuliare/avlze arbon ‚n cans re.php, po data đs <2
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11 pp'ppjp2QJ2.ęy
DIRECTIA DE MEDIU

29. MAR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DIF -

Str. ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari

Str. Popa Nicolae nr.9, bLl, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1715015/04.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1649/05.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 3 din str, Popa Nicolae nr.10, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 14.03.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G .M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc 3, sc. 1:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h=8-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor f rânte şi uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţŕul verde bĺoc 1, sa2, str. Popa Nicolae nr9 (spre aleea Lunca Florilor) — parcare auto
amenajată:

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 specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=13m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35-4Ocm h=11-14m, din care un exemplar

este bitulpinal.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.7789, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din HCG.MB. 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 eliminărU 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

IaiiI
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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.

Asociaţflle de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI 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 emiterii.
Toaletare — 5 ex., arborh

ĐIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voines

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

2 & K4 znîi

Red: P.A,/3 ex.;2Sö32019
— prezentul aviz arost postal pe site- uI PMB.
htlp:ĺ/www,pmb,roiinstitutiiĺpdmari&direcţii/directia mediu/avize aóoh in consultareţavize arbori in cansultare.php, ne daia de
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PRJMĂRIA MUNIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

29. MAR. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENWLW PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maior Coravu nr.45-49, bI.H2, Sector 2

Referitor ia adresa Asociaţiei de proprietari, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1717635/12.03.2019şi ia Direcţia de Mediu cu nr.1919/13.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului H2 din str. Maior Coravu
nr.45Ą9, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, s-a inventariat
următorut material dendrologic pentru care, în conlormitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şicompletările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare;
Spaţiul verde spate bloc — sc. C:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-4Ocm h=10-12m - 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;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior incľnate spre
faţada blocului i ehminarea ramurilor uscate.

Lucrărfle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de tełefon 021/252.77.89, int.
224), contorm arŁ6 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 echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuándu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărfl construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îi afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocuiui sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —2!t. arbori.

DIRECTOR
Simona-M;

Şef Serviciu Avize şi Acorduri, „—

Expert Daniela Voinescu

lntocmit: ExpflPicopi Anişoara

Red: P.Afl exj2S03.2019 Ćt'tŞC_/_
prezenlul aviz afost pnslat pe site- uI PMB. ĺhttp://www.ymb.roflnstitutiilpdmań&directii/directia mediulavize arboh in consultareĺavize arbod in consullare.php, ne'đala de
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECJIA DE MEDiU

29. MAR. îO9

çwpQJ%ęą

CĂ TRE,
ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

- Asociaţia de proprietari
B-dul Chişinău nr.8, bI.M2, Sector 2

Referitor ia adresa d-iui ‚ înregistrată ia P.M.B cu nr.1718062/13.03.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.1953/14.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M2 din b-dui Chişinău nr.8,
vă comunicâm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, s-a inventariat următorui
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 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 spate bloc M2 din b-dul Chişinău nr.B —parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumuI coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-4 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h=9-12m;
-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-10m.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teIefon 021/252.77.89, int.

224), 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, 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 hioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau
a deteriorării construcţiiIor 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 S din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să il afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

FrezentuJiare termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
rborj

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinesc7(

Întocmit: Exp,efl Pricopi Anişoara
Red: PA./3 exJ2SO3.2019 4

— prezenlul aviz afůst postal pc site- uI PMB. ţJ,t1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
r..

DIRECŢIA DE MEDIU

01 LPR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari — preşeđinte dnal -

Aleea Hobiţa nr.6, bl. 302 BAC, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1707885/12.02.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1034/13.02.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 302
BAC din aleea Hobiţa nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de
22.03.2019, 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 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:
Spaţiuĺ verde faţă bloc — sc. 1:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm 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 ramuri1 mn condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m - eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronament.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3:

-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) O=SOcm h=Bm - eliminarea ramurilor frânte şi
uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.4:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=Bm - eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronament.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.5:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-3Scm h=8-1 1 m - eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronamente;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor Înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar, precum şi eliminarea ramurilor
f rânte şi uscate din coronament;
Spaţiul verde faţă bloc — sc.6:

-1 ex. Malus domestica (măr) O=25cm h=Sm, Înclinat spre stradă — reducerea cu 1/2
din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bloc — lateral stânga:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=8-lOm, din care 1 ex. este bitulpin qć%3reb\\
ramurilorfrânte şi uscate din coronamente; 4tj'

‘.1 ‘09
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-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=6-7m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiui verde faţă bloc — Iateral stânga, spre trotuar

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-3Scm h=10-llm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
încUnate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde spate bloc — sc. 1:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în cQndiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=lOm, inclinat — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc — sc.3:

Reducerea cu 113 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=1 Om;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=lOcm h=3m, înclinat, ancorare.

Spaţiul verde spate bloc — sc4:
-2 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) O=20-25cm h=6-Bm — reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiul verde spate bĺoc — sc.6:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=1O-12m, inclusiv eliminarea drajonilor de Ia baza
trunchiurilor;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=SOcm h=lOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm, înclinat — reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiul verde spate bloc — spre trotuar:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=8-lOm.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc 1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=l5cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3:

-1 ex. Salix tortosa (salcie creaţă) O=25cm h=5m, uscat 100% (conform foto
anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — sc.4:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cod oastal 050013. sedar 5. Bucuresti. Rcmânia I i I I



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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicändu-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 arbońlor 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 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 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 - 27 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arbori, uscate 100%.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Danîela Voinescu

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara

Red: P.AJS ex.'26.03.2019
— prezentul aviz amost postal pe site- ul PMB.
hup:IěwvwpmbsoľinstitutiVpńmańaidirectii/dWectia mediWavize a,bań Én consultareiavize a,boh in consultarephn, ne data de
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1 42611713102/
CĂTRE,

Dna( I

Str. a ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr1713102/25.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1426/28.022019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.3 din str Emisferei, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, 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 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 imobÜ cu nr3:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=25cm h=1 1 m, situat în apropierea gardului dinspre stradă -

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, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, 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 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 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Jprcu

Întocmit: Ex,pprt Pricopi Anişoara

Aed: P.A33 exJ26032019
— prezentul aviz afost postal pe sile- uI PMB.
http:/Jwv..pmb.roíinsţituIii/pňmarWdirectiíidirectia medíulavize arboh in cansullar&avize arbori in consultare.php. ne đata de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
D1RECŢIA DE MEDIU

‚‚ ‘k żg
CĂ TRE,

&C. Uti Grun &A.
prin dna

Str. Cernăuţi nr.27C, Sector 2

Referitor ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.1713336/26.02.2019,
1714223/28.02.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.1491/27.02.2019, 1593/01.03.2019 prin
care solicitaţi emiterea avizuiui de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea imobiiuiui cu nr.27C din str. Cernăuţi, conform Contractuiui de Vânzare Cumpărare
cu Incheiere de Autentificare r ‚ Actuiui Adiţional cu Incheiere de
Autentificare ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 22.03.2019, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.27C:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerfl de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoareie specii de arbori:

-4 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h=1 0-11 m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=8m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

ridicării coronamentului.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Curte imobfl cu nr.27C:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=45cm h=8m, prezintă Iipsă ritidom i scorbură ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai aI terenului pe care
se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echiflibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiuD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior necesare piantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui Iegal ai terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Nri 491,159311713336,1714223
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defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia
H.C.S.M.B. nr. 304/2009.

Pentru 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 mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021, potrivit Angajamentului de plantare
nr.1491 ‚1593/N 26.03.2019.

La finalizarea Iucrăhlor 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, 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 - 6 ex., arbori;
Defríşare - 1 ex., arbore în decĺin bioIogic.

DJREC-JQREXECUTIV,
sip%Ă2,Wâpa POPA
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit Expeflricopi Aníşoara

2&MAR. 2019
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02 ADú 2G19
CĂ TRE,

Dna I
Str, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1713611/26.02.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.1496/27.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobiluiui cu nr.47 din str. Nícolae Cânea, conform Promisiunii

Bilaterale de Vânzare Cumpărare cu Incheiere de Autentificare - iin “, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 22.03.2019, s-a nwentariat urriiätorul

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

administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi

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

Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte ŕmobiI cu nr.47:

-2 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O=30-35cm h=9-lOm, Iipite de gardul din beton aI

imobilului de Ia nr.49, pe care-I afectează astte(: lex. prezintă scorbură (a baza trunchiului, iar

celălalt ex. este înclinat spre trotuar i carosabil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa 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 construcţiiIor 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 ob(igaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu

balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de 1 m de

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

curtea imobilului in prima perioadä optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului

2021 potrivit Angajamentului de plantare nr.1496/N26.03.2019.
La finalizarea 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, in vederea verificărH în teren a plantărilor

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defp)ąrp.2 ex., arborL
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DIRECTIA DE MEDIU

fl? ADn

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- aministrator- dL
Str. Braşoveni nr.2, bI. 19, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1714234/28.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1584/01.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 19 din str. Braşoveni nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 22.03.2019, 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 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:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 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;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=5m — reducerea ramurilor în vederea degajărfl
corpului de iluminat public.
Spaţiul verde faţă bloc — ĺateral stânga:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil,
Ia următoarele specH de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=6-8m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m.

Spaţiul verde faţă bloc — parcare auto:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=1 0-11 m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=lOm- - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

inclinate accentuat spre parcarea auto.
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=SOcm h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori;

IłżIiI
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-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri
în vederea ridicărfl coronamentului;

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=8-lOm, inclusiv eliminarea ramuriior frânte şi
uscate din coronamente;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=7m - eliminarea ramurilor frânte şi uscate
din coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. trunchi, fără coronament O=l5cm h=Bm, uscat 100% (conform foto anexată);
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor 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 anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior 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. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi 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 de 20-2Bcm,
măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent biocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finaflzarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 emiterU.
Toaletare - 16 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., trunchi fără coronament, uscat 100%.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voines%

29. MAR. Întocmit Exppçt Pricopi Anişoara
Red: P.A.i3 e26.O3.2O19 f ľ'
— prezenlul aviz afosI postat pe site- uI PMB. ij ŕLţ
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DIRECTOR EKECUTIV,
Simon
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Nr.168O.111715416/ LUb

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştünţă:
- S.C. Rewe Romania S.R.L.prin dI L
Sat Ştefăneştii de J05, str. Buşteni nr.7, Judeţul Ilfov

( Domeniul Public - b-dul Basarabia nr. 170, Sector 2)

Referitor Ia adresa S.C. Rewe Romania S.R.L., înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1715416/05.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1680.1/06.03.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în domeniul public din b-dul
Basarabia nr.170, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, 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 moditicările şi
completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniuĺ public, b-duí Basarabia nr. 170- intrare magazin Penny:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=8Ocm h=16m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), contorm 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 accidente!or sau
a deteriorării 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 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.

DIRECTOR
Simona-kL

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinesc,ţif

Întocmit: Exp rt Pricopi Anişoara

-=fl6=pe site uI PMB. 29 !44p ?O
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Toaletare — 1 ex., arbore.
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CĂ TRE.
DI

Str. 1, Sector 2
Spre ştiinţă:
- DI
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresele d-Iui ( i, înregistrate Ia P.M.B cu nr.1715909/06.032019,
1713385/26.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1752107.032019, 1489/27.02.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului
cu nr.4 din str. Ion Muntenescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
22.032019, 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 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 cu nr.4:

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O=3Ocm h=llm, situat în apropierea gardului dinspre
stradă, afectează acoperięul imobilului de Ia nr.2 - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=9m, înclinat spre stradă — reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal 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
spaţülor verzi de pe teritoriul 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 frănte, 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare - 2 ex., arbori;

DIRECTOR EXECWW
Simona1Ăariaa#äPA1t4

j Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit: Exppşt Picopi Anişoara

Red: P.AJ3 exJ2G.O3.2019
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiintă
-DV
Str. ( ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui .... - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1716782108.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1826/11.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str. Gheorghe Mandrea nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
22.03.2019, 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 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:
Pĺantaţie de aänimanet — imobŕ/ cu nr.8:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=35-4Ocm h=10-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
matehale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.GM.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,
(uându-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 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 — 2 ex., arbori.

DIRECTOEKĘCUTIV,
Simonay44łYiIîflOPA

Şef Serv,cíu Av,ze şi Acorduri,
Expefl Daniela Vornesctąp

4;. 9' Întocmit: Expert-Pri opi Apişoara
Red: P.A./3 .(ţ, 7

— prezenlul aviz atosl postal pe site- uI PMB. ‚tĺ (‘011/
htlpi/wwwpnt.wiinslilutivp,ĺmariaiđireclwdirevlia medidavize a,toń ín consultar&avize a,toh in consuItarephpď ata de..,,
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02APR2nn CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str.

Referitor Ia adresa d-Iui —. ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1718140/13.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1954/14.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str. Arh. Hârjeu nr.15, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
22.03.2019, 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:
Plantaţie de alinimanet — imobfl cu nr. 15:

-2 ex. Platanus sp. (platan) O=25-3Ocm h=10-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 f rânte, 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 deteriorărh construcţhlor 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 aplicändu-se
sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ą1ani na POPA

Intocmit. E17peşt Pncpi Anşoara 9ŕj
Red: P.Ai3 exJŞjąO1ş ‚ /1,, 1' 4f ;‘
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CĂTR E,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Planificare Proiectare Avizare

Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1

Nr.2165/1720368/

Referitor Ia adresa dvs., nr. 2936/11.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1720368/20.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.2165/21.03.2019, prin care solicitaU

emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra a 21 ex. arbod uscaţi în proporţie

de 80-1 O0% i aflaţi în declin biologic i a 22 ex. arbuti (thuja) uscate 1 00%, situaţi in

Parcul Verdi, ce reprezintă un real pericol pentru traficul pietonal i rutier din zonă,

inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul

anexă, poziţiile nr. 1 - 21, cu fotografflle aferente anexate solicitării, vă comunicăm

urmatoarele:
- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi comp)etată 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 Iucrärii de defrişare şi scoaterea rădăcinilor

a celor 21 ex. arbori uscaţi 80-1 00% i aflaţi în declin biologic i a celor 22 ex. arbuti (thuja)

uscate 100%, care fac obiectul prezentei cered.
-Iucrările avizate se vor executa conform H.C.G.MB. 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 aflä 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 arborilor uscaţi în procent de 80-1 00%, în declin biologic i a arbutiIor uscaţi

100%, avizaţi pentru defrisare, administratorul/ proprietarul Iegal aI terenului are

obligaţia plantării a 46 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului

de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lmde Ia bază şi înălţimea exemplarului

corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie i plantarea a 22 ex. arbuti

(thuja), în zonele deficitare în vegetaţie din Parcul Verdi.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

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

art. 4, 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 intemet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,

Ia4 isiI



-fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenhlor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrisare, cu
precizarea datei caiendaristice 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 instituţH.

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 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Defr4are — 2lex.arbori din care 5 ex, aflate în declin biologic $ 1O ex. uscate 80%-
100%, 6ex. cu coronamente frânte i22 ex. arbuti uscatelűO%.

Sim&ţ -9Iar4íä PQPA

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit
Expert Vasilica PLEŞU

Z&IĄAR. 2019

Red P.V /4 ex. — 21032019 pwzenlul aviz a fcst postat pe site-ul PMB
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CĂ TRE
DI'

Str. ;ector2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1721135/22.03.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr.2244/15.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.47 din str. Jean Louis Calderon,

vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, ín data de 27.03.2019, 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 modificăriie şi

completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţűlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI cu nr.47:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=45cm h=14m - 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, afectează acoperiuI imobilului.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal 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 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, Iuándu

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

ae rie ne.
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.

ToaIetare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EĘCUZIV
Simona-Marib*IôA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl RrieIa Voinescu
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl ţpmpnţpN!2•ęy.
DIRECŢIA DE MEDIU

CÂ TRE,
Direcţia Generală de Investflii PMA

(Parcul Arena Naţională, Sectorul 2)

Referitor (a adresa dvs., nr.1138128.03.2019, inregis(rată Ia Direcţia de Mediu cu

nr.2449/28.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra

arborilor situaţi în Parcul Arena Naţională, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în

data de 28.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu

Łegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,

cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiuui Bucureşti, avizâm;
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Intrarea din str Maior Ion Coravu in parc:
Plantaţie de aliniament Jatura dreaptă:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=llm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto

anexată).
-1 ex. Uimus sp. (ulm) O=35cm h=12m, prezintă scorbură pe trunchi pericol de prăbuşire

(conform foto anexată).
-5 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=10-lm, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform

foto anexată).
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m, trunchi uscat 100%, pericol de prăbuşire

(conform foto anexată).
-1 ex. Robinia sp. (salcăm) O=2Ocm h=7m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform

foto anexată).
Intrarea din str, Maior Ion Coravu in parc:

P/antaţie de a/iniament Iatura sżângă:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m, trunchi uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform

foto anexată).
-2 ex. Tiiia sp. (tei) O=3Ocm h=8-10, prezintă scorburi pe trunchi h-3m, pericol de

prăbuşire (confQrm foto anexată).
Spaţiul verde intrarea din str, Maior Ion Coravu in parc- Iatura stângă:

-1 ex. Aesculus sp. (castan) O=3Ocm h=7m, trunchi uscat 100%, pericol de prăbuşire

(conform foto anexată).
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=llm, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform foto

anexată).
Spaţiu/ verde- intrare sector poarta A:

-3 ex. Abies sp. (brad) O=20-25cm h=68m, uscat 90-100%, pericol de prăbuşire (conform

foto anexată).
Intrarea din b-dul Basarabia in parc:
Pĺantaţie de aliniament Iatura stângă:

-1 ex. Querqus sp. (stejar) O=3Scm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi i Ia baza

twnchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Intrarea din b-dul Basarabia in parc:
Plantaţie de aliniament Iatura dreaptă:

-1 ex.Robinia sp. (satcám) e=2scm h=lOm, inclinat 4Q0 spre afeea pietonală, pericol de

Nr. 24491
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prăbuşire (conform foto anexată).
-2 ex. Querqus sp. (stejar) O=30-35cm h=lOm, prezintă Iipsă ritidom cu ciuperci foliare, indeclin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
-1 ex.Acer sp. (arţar) 25cm h=5m, înclinat 4Q0 spre aleea pietonală, pericol de prăbuşire(conform foto anexată).
-1 ex. Querqus sp. (stejar) @=35cm h=Bm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto

anexată).
Spatiul verde- intrare sector poarta C:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm h=4m, trunchi fără coronament, Iipsă ritidom, declin biologic,pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
SpaiuI verde- intrare sector poafla Ei F:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=lOm, lipsă ritidom, atac de dăunători cańi, decHn biologic,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Intrare parc - str. Vatra Luminoasă:
Pianta3Ve de aliniament Iatura stângă:

-1 ex. Querqus sp. (stejar) O=3Ocm h=lOm, prezintă lipsă ritidom cu ciuperci foliare, în
declin biologic, pericol de präbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, 1n1224% conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normelede protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa Iemnoasăpentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăriiconstrucţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţüle necesare plantărü de material
dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţieiIucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 76ex. arbori tineri cubalot de pământ cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată la inălţimea đe lm deIa bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, in
Parcul Naţional Arena, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara
anului 2020.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţiobligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verifîcării în teren a plantărilor
în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni cont art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterb.
Defrişare — 26 ex., din care 16 ex. arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
‚%Qta4Mariana POPA
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((‘ * Şef Sewiciu Avize şi Acorduri,
Expert DanielaVoinescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

fl5•Ąpp 2Y9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
- Dna
Str F• • Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei \ inregistrată Ia P.M.B cu nr.1716909/OS.03.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr1824/11.032019, prin care sohcită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra

arborelui situat in aliniamentul din str Făinad nr. 11, vă comunicăm că Ia verilicarea efectuată pe teren, în data

de 22.032019, s-a inventaňat următowl matehal dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr

24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiłlcăňle şi
completăńle ulterioare, I-LC.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
cadwl plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
P/antaţie de aliniament — imobil cu nr. 11:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, pericol de

prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrarile de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de

telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtońul Munidpiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor 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 bunudlor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de

specialitate privind execuţia defńşărilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, in

compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantârii a 6 ex. arbori tineri cu balot de

pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm, măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi

inălţimea exemplarului corespunzătoare circumfehnţei in funcţie de specie, astfel: 1 ex. arbore in

alveola rămasă liberă, in urma defrişăńi şi 5 ex. arbori in alte zone deficitare in vegetaţie din sector, in prima

perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2019, primăvara anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 aUn.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia de

a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificărh in teren a plantărilor in 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 emiterii.
Deťrişare — 1 ex., arbom cu scorbură in decion bioíogic

DIRECTOR EXECUTItĘ ‚‘‚

SimoqMaflanÚPA cč
i\W I flĽECTIA ‘

DEMEÔIU )
i ţi

efSeivÎciuAvizeiAcorduri
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl rompia2Oi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

05 AP 209

CÂ TRĘ
DIí

Str.

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1718044/13.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1949/14.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in curtea imobilului cu nr.20 din str. Olari, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, 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 ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 20, str. OIari:

- lex.Tilia sp. (tei) O=3Ocm h14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube materřale 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, in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fl afectat echilibrui biologic aI 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, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-f4arianąPOPĄ

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

ţ(]'ci' Exped Daniela Voinesc9lf—'

4] Întocmit: Exprt ricopi Anişoara
//‚ /‘

:tai 02 APR 2019
pnb roľstihjtiűemnpna(dwoctiđdweçt,a med,JIavEe aWon n consullareĺavqe arbon .‚ cnnsuhare php e ata de

Nr.1949/17180441

Bď Rea Eksaba rr 47, d poşlal O3l3, seclo 5, Bucweşli. Riâ

Tel: 021.305.5500
http:Ítwwv.pnb.w



o
o



Spre stiintă
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Str
- Asociaţiei de proprietari
Str, Maşina de Pâine nr.43, bI.T1 11, Sector 2

Sector 2,

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu

nr.1718137113.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1950i14.03.2019, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde

aferent blocului T1 11 din str, Maşina de Pâine nr.43, vă comunicăm că Ia verificarea

efectuată pe teren, în data de 27.03.2019, 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 şi completările ulterioare şi

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

Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc — parcare auto (Iocudle cu

-1 ex. Populus sp. (plop) O=55cm h16m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu

ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi fără coronament e=35cm h=8m, uscat 100%,

pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

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

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

Bucureşti, in periDada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărU 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 Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

Bd. Rei,a ĘIabela nr. 47. d poştal O513, sedor5, Buajreşli, ROmâiIa
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, n caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.CG.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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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, toamna anului 2020.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării în teren
a plantăriior in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un (oc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon -MarianaPQPA
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PMĂRIA MUNICIULUI BUCUREŞfl r.pJ.p)?ÇJ2y
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1951i1718134T — ÁPR FW—
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronîcü nr.44, Sector 2

Spre ştHnt
- Dna l
Str, E Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei r - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1718134/13.03.2019

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr1951/14.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru íntervenţia asupra arborilor sítuaţi în domeniul pubhc din strSachelarie Vísarion, nr.16, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 2703.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care1 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:
Domeniu! pubIic — faţă imobfl cu nr. 16, Iateral stânga:

-1 ex.Juglans sp. (nuc) e=eocm h=12m, prezintă o arpantă inclinată spre acoperisul
imobilului — eliminarea acesteia Z=25cm de Ia punctul de inserţie cu trunchiul i a ramurilo uscate
Oomeniul pubĺic — ĺaţă imobil cu nr. 16, Iatera! dreapta:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) =35cm h14m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre acoperişul imobilului i eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate

accentuat spre curtea imobilului I eliminarea ramurilor uscate.
Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/25277.89, int.

224), 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
(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 administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaietare — 3 ex., arbort

DIRECTOR EXĘÇÚTÝ#ŻÎJ..
SimonaMariaŃa POPA

P? IrJ ( o1' Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
ďfltit0' ) - Expert Daniela Voinescuďlr

Intocmit: Expeçt Pricopi Anişoara

R: PA.I3ex./O2.2019 —

— prezentul aviz afost posIat pe sile- iiI PMB / O APR 209
hUp:HVAW,umbro/inslituhiiţońmańa'directiiţdireçtia mediwavize awoń n cvnsuhareţavize arbori in consultarephp oe dhia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ‚r9PÇ2Q]?U

DIRECTIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre şuinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preedinte dI I
Str. Costache Conachi nr. 14, bI. 7A Sector 2

Referitor Ia adresa d-lui - înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1718088/13.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1952/14.03.2019, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde

aferent blocului 7A din str Costache Conachi nr 14, vă comunicăm că Ia verificarea

efectuată pe teren1 în data de 27.03.20191 s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care1 in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi

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

Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaţiuI verde faţă bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) e=25cm h=lOm - 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.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcođuş) O=25cm h=8m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate

din coronament;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h6m — reducerea cu 1i2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-2Scm h8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bloc — spre trotuar:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) S=20-25cm h=5-6m, uscate 100% (conform foto

anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

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

reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

Nr.1952117180881 05. APR 209
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afectat echilibrul
operaţiune ce se

-defrişarea
evenimente cu
dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G,M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborilor uscaţi, avizat 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 Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie đe specie, în spaţiui verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de piantare, în toamna anuiui 2019,primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 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 verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obigaţia, ca imediat după primirea avizului să ‘i afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabihitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare - 5 ex, arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonaá4ariana POPA

\ Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu€Ní

Întocmit Expet Pricopi Anişoara

B L k?R 7.
Red: P.AJ3 exID2.04.2019
— prezentul aviz afost postal pe site. ul PMB.
httD:IAMw,.pmb.rohnstitutiilprimaria/directii/directia mediulavize arboń n consultarelavize arbari in consultare.php, pe data de

ů.c%I I

biologic ai acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
poate executa în orice perioadă a anuiui);

şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de
urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare piantării de material
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oqna2q19.eu

DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINIS TRA ŢIA FONDUL Ul IMOB1L1AR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre stiintă:
-DIC
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui i, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1718468/14.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1987/15.03.2019, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea

imobilului cu nr.67 din str Icoanei, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în

data de 27.03.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009

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

Toaletare:
Curte imobfl cu nr. 67:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-45cm h=11-12m, situate în apropierea gardului dinspre

stradă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerfl 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 (A.F.I.), 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 al

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căíle 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 —3 ex., arbort
DJRECTOR EXĘĆÚtIV
Simona-Mariąna POP&'

iU'łă, D1Ru ) Şef Serviciu AWze şi Acorduri,

° ţŢ r E j Expefl Danieîa Voinescu

r
Întocmit: Expeijt Ęricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11 opppip2Qi<.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
DI -

Str. ‘ Sector2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1718666/14.03.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr.1988/15.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arboreäui situat în curtea imobüu!ui cu nr.130 din str. Toamnei, vă

comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.03.2019, 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 şi

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

O verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr. 130:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=6Ocm h=14m, Iipit de gardul 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, afectează acoperiuI imobilelor vecine.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care

se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din HC.G.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 administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de fa data emiterii.
Toaietare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ŞefSewîciu Avize şi Acorduri,

1F- É%-J:\ Expefl Daniela VoinescfĄf

vNy Intocmit: Expfl Pricopi Anişoara

Red: P.A13 ex.129.03.2019
— prezeniul aviz aĺost poslat pe site- uI PMB. O1. APR 203
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romonia2OWeu

Spre ştiintă:
- Dl D

cĂ T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectrQnicü nr.44, Sector 2

Şos.
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Iancului nr.5, bI.110, sc.A, Sector 2

actor 2,

Referitor Ia adresa d-Iui I inregistrată Ia P.M.B cu nr.1719387/1B.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2086119.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocuiui 110 din şos. Iancului nr.5, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in data de 27.03.2019, s-a inventariat următorul
matehal dendrologic pentru care1 în conformitate cu Łegea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocahtáţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Faţă bloc, sc.A (Iocul de parcare

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arboh:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm hlOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(pdmăvara-toamna), pentru a nu fi aťectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaFune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 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, in
xerocopie, Ia aviziewl blocului sau intr-un loc vizibil, pentru inştünţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUWj%.
Simona-MąrianíPOPA

AU .:‚ -r gi\\ . . .

I D -
ŞefSewiciu Avize ş, Acordun,

:; &pefl Daniela Voinesc4(

Întocmit Expefl Prjcopi Anişoara
Red: P.An exflg 03.2019 9- 1,.!, t /
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rompnia2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

U 5. AFR. LU?J

CĂ TRĘ
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eiectronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
-Dnai
Aleea i .

- ‘r 5, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Deleni nr.8, bI. T63, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei i înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1719369/18.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2087/19.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului T63 din aleea Deleni nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 27.03.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Bm — reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=1 Om, înclinat — reducerea ramurilor în vederea
degajării corpului de iluminat public.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1, spre trotuar

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil,
Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Qcm h=6m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=2Scm h=7m.

Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1, lateral stânga, parcare auto:
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=7m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=7m.

Spaţiul verde faţă bloc — sc.2:
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm;

Nr.2087/1 719369!
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-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3, lângă bloc:

-2 ex. Tília sp. (tei) O=25-3Ocm h=8-lOm.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3, spre trotuar

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=Bm — eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3, faţă lateral dreapta:

-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-3Ocm h=8-lOm.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie), bitulpinală h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lScm h=5m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilorînclinate accentuat spre faţada blocului;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=25cm h=lOm — eliminarea ramudlor uscate din

coronament.
Spaţiul verde spate bloc — spre aleea de trecere:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=1 Om -.

Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:
-2 ex. Salix sp. (salcie) O=10-l5cm h=5-6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=1 Om

Spaţiul verde spate bloc — sc. 1:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din
coronament;

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=25cm h=1 Om
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto, sc. 1:

-2 ex. Salix sp. (salcie) O=20-25cm h=8-9m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=9m;
-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=25cm h=9m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — spre aleea de trecere:

-1 ex. trunchi, fără coronament O=l5cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Acersp. (arţar) O=l5cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel;

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.CG.M.B. nr. 304/2009, aveti obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm,
măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47. cnd pcştal 050013, sedor5, Bucuroşti, România I P % I I I



circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvaraanului 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 verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 - 32 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori, uscate 100%.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA
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____

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2173117203331 Ü& AFR LU
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştbnţă:
- Asociaţiei de proprietari - preęedinte -

Str Alexandru ceI Bun nr 14, bI. T22. Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.1720333/20.03.2019 şi
ia Direcţia de Mediu cu nr2173/21.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaU in spaţiuI verde aferent biocuiui T22 din str Alexandru ceI
Bun nr 14, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 27.032019, 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 şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Ţoaletare:
Spafiuĺ verde ťaţă bĺoc, Iateral stânga — parcare amenajată:

-11 ex. Acer sp. (arţar) ®=20-25cm h=8-lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre parcarea auto i ehminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde spate bĺoc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Malus domestica (măr) 020cm h=6m;
-1 ex, Cerasus avium (cireş) 025cm h=7m.
Łucrăre avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform ań.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu ři afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurűor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelar sau
a deteriorărfl 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 aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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.
Toa/etare — 13 ex., arhort

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rç.p9nkpgÇ)?
DIRECŢIA DE MEDIU

05. PFK. 7019
CÂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre stünţă:
- DI
Str. ‚ Sectorul2

(Pianta ţie de aliniament - str Maşŕna de Pâine nr.47, Polichnică, Sector 2)

Referitor Ia adresa d-Iui I inregistrată Ia P.M.B cu nr.1721066/21.03.2019 şi

Ia Direcţia de Mediu cu nr2198I12.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str, Maşina de Pâine nr.47, vă

comunicăm că la verificarea efectuată pe teren1 în data de 27.03.2019, s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care, în conťormitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi

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

Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţe de aliniament — imobil cu nr47 (Pohclinică):

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=35cm h=12m, inclinat spre trotuar i carosabil - reducerea cu 1/3

din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate i frănte, in vederea evitării produceńi de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo

nefavorabiie.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 30412009 privind Normele de protecţie a

spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(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), evacuându-se

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

a detertorărü construcţhlor din jur şi a reţele(or 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 30412009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Ů\FILL
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

cĂ T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştflntă:
- DI
Şos. I .‚ Sector 2,
- Asocíaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.39, bI. P15 bis, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ĺ ‚ mnregistrată Ia P.M.B cu nr1720937/21.03.2019 şi

la Direcţia de Mediu cu nr2219/22.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra arborelui situat Tn spaţiul verde aferent blocului P15 bis din şos. Mihai

Bravu nr.39, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.03.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Łegea nr. 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţblor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Spaţiul verde spate bloc P15 bis — parcare amenajată (Iocui cu nr.3):

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=12m - reducerea cu 113 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuhlor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), coníorm art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(pńmăvara-žoamna), 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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să il afişeze, în
xemcopie, Ia aviziewl blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentw inştiinţarea tuturor Ioca(arilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
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PR]MĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1492117132851 09 APR 20;9
CA TRE,

Dna
Str. f - 1, secwr 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr1713285/26.02.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.1492/27.02.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.7 din str. Alecu Mateevici, conform Contractului de
Donaţiecu Incheiere de Autentificare nr. ;ă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 22.03.2019, 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 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:
Curte imobiI cu nr. 7:

-1 ex. Abies sp. (brad) 21=20cm h=7m, situat Ia distanţa de cca. lm de gardul dinspre
stradă, înclinat spre carosabil, degarnisit Ia baza coronamentului, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrăriie 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 spaţblor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţflle necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că 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 specialitate privind execuţia defrişărilor, 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 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, in prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, potrivit Angajamentului
de plantare nr.1492/1/01.04.2019.

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

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri, _—

Exped Daniela Voinescj,j4
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI RUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

pa ia2Oi9eu

CĂ TRE,
Paradisul Verde Investment S.R.L.

Str. Primăverë nr.23C, comuna Corbeanca
Sat. Ostratu, Judeţul Ilfov

(Curte imobiĺ b-dul Pache Protopopescu nr.51, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia RM.B cu nr.1717657/12.03.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.191Ç713.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de speciahtate pentru intervenţia
asupra arboriior situaţi in curtea imobi!ului cu nr.51 din b-dul Pache Frotopopescu, conform
Contractului de Vânzare-Cumnărare cu incheiere de Autentificare nr. şi Certificat
Constatator nr.

•‚
Certífícat de Inregistrare nr.2 - vă comunicăm

că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, s-a inventariat următorul materiai
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Curte /mobii cu nr.51:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuhlor uscate, in vederea
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în
meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-3Ocm h10-12m, din care 1 ex. este bitulipinal;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=lOm;
-3 ex. Piatanus sp. (platan) 020-25cm h=5-6m - eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamenteior.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află

arborb, 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeleior aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăriior, siguranţa bunurilor i 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.GM.B. nr 304/2009.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 7 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPĄÝ''Lć,,

DIRECTIA
DEMEÓIUJ)I

0- -

Intocmit: Expgr( Pricopi Anişoara
Red: PA13 ex.103042019 N p - — h) J /

— prezentul aviz aíost postat pe sile- uI PMť r -qz
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
Spîtaiul CIinic “Dr. 1. Cantacuzino"

Str. Ion MoviIă nr.5-7, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.4503/18.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1719479/18.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2088/19.03.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta
spitaiuiui din str ion Moviiă nr.5-7, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 27.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanui iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte spital — aĺee intrarea principală:

-5 ex. Tilia sp. (tei) S=30-35cm h=9-llm - reducerea cu 1/3 din
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
nefavorabile.
Lângă chioşc alimentar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specU de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=4Ocm h12m;
Faţă intrare pavilion V:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=BOcm
accentuat spre curte spitai i spre carosabil cu
uscate

-1 ex. Aibtizia sp. (arbore de mătase) S=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre curtea spitalului.
Curte spital - intrare Institut Diabet:

-1 ex. Malus domestica (măr) O=25cm h=7m;
-1 ex. Prunus armeniaca (cais) e=2ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre ferestreie spitalului
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai aI 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 spaţiiior 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 eflminărfl 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 deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Nr.208811719479/ 09. APR. 29;9
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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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleiare — 1O ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PĘ'Ą

ĺ DE MEDIU Z'J) Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
I ĺ Expefl Daniela Voinescu

M

Întocmit: Experţ-Pricopi Anişoara

Red: PA13 ex102D42019
— prezentul aviz afosl pnstat pe site- ul PMB. r ./ ‘,,f
hltpJ/w.6v.pmbroIinslitulIiíDrimarÍa/directiiţdirectia mediulavize arbori in consullarelavize arbad in consultareDho, pe data
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rompnia2pWeu
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-
DIRECŢIA DE MEDIU

h

Nr. 2125117201141
09.APR. 2072 CĂTRE,

Centru CIinic de BoIi Reumatismale
« Dr. Ion Stoia »

Str. Thomas Masrnyk nr.5, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1720114/19.03.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.2125/20.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.5 din str. Thomas Masaryk, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 27.03.2019, 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 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte spitai:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=lBm, prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului,
Ia distanţă de cca.lm de gardul dinspre stradă, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevedehlor H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creăndu-se condiţiile necesare plantărfl de
material dendrologic tănăr.

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 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,
in 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, potrivit
Angajamentului de plantare nr2125/N03.04.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obhgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriticărfl in teren a plantărilor
în compensare, 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 emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana PO

1! / Şef Serviciu AWze şi Acorduri, r

I I Expefl Daniela Voinescu

Întocmit: Eiqrţ Pricopi Anişoara
Red: P.A.13exJ03.04.2019 cjfJJC I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rompnia2Oi9.ejDIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2Spre ştiinţă:
- Dna l
Str Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei L
‚ înregistrată Ia P.M.B cunr1721751/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2312126.03.2019, prin care solicităemiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentuldin str. Tunari nr73, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de27.03.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cuLegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanuliocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:Toaletare:

Piantaţie de aliniament — imobfl cu nr 73:
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=45cm h=10m - reducerea cu 1/2 din Iungimearamurilor înclinate accentuat spre imobil şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicăriicoronamentului i eliminarea ramuriior uscate.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormeie de protecţie a spaţiHor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada derepaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aIacestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa înorice perioadă a anu)ui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi areţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei Iucrărilor, 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 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 EXECUTtV;CP Ú

Simona-Mariąna PQPA
J/JJI4 D!RECŢIA \\ Şef Serviciu Avize şi Acordurî,11g ţ

DE M:u
Expefl Daniela Voinescköf

Intocmit: E e Pricopi Anişoara
Red: P.A.13 ex.103.04.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 fçp3ąppP).ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2474117229021
uD.APR,20i9 CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DII
Str. Q )‚ Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Sachelarie Visarion nr.8, bI.111 B, sc.B, Sector 2

Referitor la adresa d-Iui — înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1722902/28.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2474/29.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocului 111 B din str. Sachelarie Visarion nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 01.04.2019, 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 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:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi fără coronament O=35cm h=5m, uscat 100%,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederiior HC.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creăndu-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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată
la inălţimea 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 anuiui 2019, primăvara anului 2020

La flnalizarea 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 verificării în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act
normativ.

64 Regina Elisabela nr 47. cod poştai 050013, sector 5. Bucureşb. Rcąnânia I



Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibit, pentru tnştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Defńşare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela

Întocmit Exped P icopi Anişoara

/
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sr PRIMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11

I DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
Direcţîa Generală pentru Admnistrarea

Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre tiinţă:
- Şcoala Centrală

Str. Icoanei nr3-5, Sector 2
- ADP. Sectorul 2
os. Electronicfl nr.44

Referitor Ia adresa dvs., A.D.P. sectorul 2 nr.4978/02.04.2019, înregistrată Ia P.M.B
cu nr.1724844/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2719/05.04.2019, prin care soflcită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei ADP2 şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
curtea ScoIH Centrale din str. Icoanei nr.3-5, sectorul 2, vă comunicăm că, în conformitate
cu prevederile Legii 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

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 5 ex. arbori cu
scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tănăr, prin grija
administratorului Iegal aI terenului, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau
reţelelor aeriene din jur

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor 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 la
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei
în funcţie de specie, în curtea scolii, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2019.

La finalizarea Iucrăriior 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, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerU în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- 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 sector1 în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

Le i
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi consiđerată intervenţie asupra arboriíor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Deĺrişare - 5 ex. arbori cu scorburi in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona ariana, POPA

Şef Serviciu Avize şi Acordurî,
ExPfj4$çjeIVoinescu

Întocmit: Exp,eq7ĂTopinişoara

Red: P&13 ex.108.04.2019
— prezentul aviz afost pastat pe site- ut PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

j'ompia2Ç1ţeu

Spre ştiintă:
- Dna

12 APR 2019 -

CATRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Str. 1, Sector 5,
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.227, bI.37, sc.1, Sector 2

(Intrarea Episcopul Radu nr 12, Seciorul 2)

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr1713314/26.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1490/27.02.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 37 din caiea Moşiior nr,227, sc.1, deoarece afectează gardul i acopeńuI
imobiiului din intrarea Episcopul Radu nr 12 vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 22.03.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în
conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocaiităţiior, cu modif]cările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc 37,sc. 1 - Caĺea Moşiior nr 227:

-1 ex. Morus sp. (dud) @35cm h=12m, situat Ia cca.lm de gardul imobilului din
cărămidă din Intrarea Episcopul Radu nr.12, prezintă scorburi Ia bază şi pe trunchi, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Morus sp. (dud) O=4Ocm h12m, Iipit de gardul imobilului din cărămidă din
Intrarea Episcopul Radu, nr.12, pe care-I afectează cât i acoperiui imobilului.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin gra A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int224), 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 deteriorărfl construcţiiior din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare piantărfl de materiai dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de 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 prejudiciuiui adus mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defdşare, aveţi obiigaţia plantării 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de đe 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplaruiui corespunzătoare
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circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocul în prima perioadă
optimă de plantare în toamna anului 2019, primăvara anuluii 2020.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform art.9 afln.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, În vederea veriřicărü in teren
a plantărilor in 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 ařişeze,
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 — 2ex., arbori,

Şeť Serviciu Avize şi
Exped Daniela

Întocmit: Exp Pricopi Anişoara
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PR]MĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
DI

Str. ‚ Sector 2

Referitor ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1715732/05.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1683/08.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nrl7 din str. vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.04.2019, s-a invenwriat
următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi
completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr. 17:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evítării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se af]ă arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţflIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrui bioIogic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurílor 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 deteriorărfl 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 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.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mnriana POPA

( HA Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
D

‚. iV JJ Expert Daniela VoinescĽf

Întocmit: Expeç1Pricopi Anişoara
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PR]MĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

12 pp

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:

E _.... Sector2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.94-96, bI. A1- B1, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.1715713/05.03.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr1687/08.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 81 din
b-dul Basarabia br.96, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
05.042019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu
Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc B1- părculeţ:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiui verde spate bloc B1:

-1 ex. Morus sp. (dud), multitulpinal h=12m, Iipit de gard — reducerea cu 1/2 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.
SpaţiuI verde spate bĺoc, scA:

-1 ex. Populus sp. (plop) OBOcm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având iemnul de esenţă moale şi eliminarea
şarpantei uscate de Ia punctui de inserţie cu trunchiul;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=35cm 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, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — sc.A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc — părculeţ - b-dul Basarabia nr 94-96:
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ®=2Ocm h6m, prezintă scorbură pe

trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

IeiI
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-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorburi pe
şarpante, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ®=35cm h=12m, prezintă scorburi pe
trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=4Ocm h=12m, prezintă scorbură Ia
baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, 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 fĺ
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU 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 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. 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, in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 25
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, asUel: 4ex. arbori în părculeţul din spatele blocurilor
A1 i B1 din b-dul Basarabia nr.94-96 i 21 ex. arbori în spaţiul verde al blocurilor sus
enumerate 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 verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 4 ex., arbori;
Defrişare - 5 ex., arbori, în declin biologic din care lex.uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mafla a PQPA

- ŢIA ŞefSerncw Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela V01fleSSMęC
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PRIMĂR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1733117158301)2 APR 1O9
CĂTRE,

A dministrafia Cimitirelor şi Crematoriflor Umane
Intrarea Serelor nr 1, Sector 4

Spre stiíntă:
-DI
StrC ‚ ‚Sector3,
- Cimitirul “Iancu Nou"
Str, Vatra Luminoasă nr.25, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ( ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1715830/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1733/07.03.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
Cimitirului « Iancu Nou)) din str, Vatra Luminoasă nr.25, conform Actului de
Concesiune nr. Un ( ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.04.2019, 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 şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Cimitirul ‚jancu Nou", figura íocul de veci cu T-f2t

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=8m, situat pe Iocul de veci cu .xrľ2Š în
vederea executării Iucrării funerare (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
construcţiilor din jur.

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 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului
de de 20-28cm, măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea
exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în alte unităţi
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pe care Ie aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.CG.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţía đe Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veńficării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
riaa POPA

.11

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Danieia Voinescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanio2ol9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştüntă:
- Dna'
Str. 7, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei inregistrată Ia P.M.B cu nr.1715945106.03.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr.1741107.032019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str Dimitrie Marinescu nr.7, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 05.04.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aĺiniament — imobiĺ cu nr. 7:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm - reducerea ramurilor înclinate accentuat spre
curtea imobiiului de Ia nr.7, (umbreste curtea)
Plentaţie de aliniament — imobiĺ cu nr 9:

-1 ex. Acer sp. (arţar) @=39cm h=8m — eliminarea şarpantei de Ia punctul de inserţie cu
trunchiul deoarece este inclinată accentuat spre carosabil i eliminarea ramurilor uscate

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m - reducerea ramurilor înclinate accentuat spre
acoperişul imobilelorde Ia nr.9 şi nr.11.
Piantaţie de aUniament — imobű cu nr. 5:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumui coronamentuiui şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărh
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, Iuăndu-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 tăieriior, in 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 valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M iana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Expen Daniela Voinesc%Ą(
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CĂ TRĘ
Asociaţia de proprietari - administrator d-na

Str. Gheorghe Ţiţeica nr.210, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr.1716778/08.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1825/11.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din str. Gheorghe Ţiţeica nr.210, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, s-a inventariat
următorul materiai dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Cufle faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm hlOm,Iipit de gardul dinspre stradă, înclinat
accentuat spre carosabil — reducerea cu 1/2 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 Normeie
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 ehminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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 tehnoiogiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaMariana POPA

Şeť Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu0,ę(

Întocmit: Expprt Fricopi Anişoara
Red: P.A.13 ex/O8042019
— prezentul aviz afost poslat pe siIe- ul PMB.
http:IAANrvpmb.ro(institutiiţplimarialdirectiudirectia mediu/avize arbori ín consultaręĺpvize artori in consultarephp. pe dá(a de.. 2019
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Nr.2031117190691 12 AEţ ?&íg
CA TRE,

Facilitec Serwce S.R.L. administrator— prin DI -

Asociaţia de proprietari Floreasca 1
Str. Gheorghe Ţiţeîca nr.206-208, Sector 2

Spre tiinţă:
- ADP. Sectorul 1
B-dul Poligraflei nr.4, sectorul 1

Referitor Ia adresa ADP Sectorul 1 cu nr. 3934/11.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1719069/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2031/18.03.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea Asociaţia de proprietari Floreasca 1 privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în grădina din spatele condominiului
Floreasa 1 cu nr. 206-208 din str. Gheorghe Tiţeica, vă comunicăm că la veriFicarea
efectuată pe teren, în data de 22.03.2019, 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 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:
Spate condominiul Floreasca 1 - nr.206-208,str. Gheorghe Ţiţeica:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-GOcm h18-20m - reducerea cu 112 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Populus canadensis (plop) O=45cm h=lBm - reducerea cu 1/2 din înălţimea
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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărfl producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) e=2Ocm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) S=25cm h=lOm.
Lucrările 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 Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte, 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.

Bd. Reśiina Đsabeia nr 47, d şlaI 050013, sedor 5, BucuresU, Románia I I



Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriíor 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 dín Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009.

Menţionăm că pentru defńarea arborelui uscat plop este necesar o copie după actul
de proprietate care se va depune Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureşti cu sediul in
b-dul Regina Eliasabeta nr 42, sectorul 5, i să semna ţi un angajament de plantare în
compensare de 1:1 aŕbori, Ia Direcţia de Mediu, cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr.47,
Sectorul 5, mansardă, aripa Anghel Saligny, SenäciuI Avize şi Acordur program cu publicul
marţi orele 9.00- 13.00.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela Voinescu (

Întocmit: Exp Prkopi Anişoara

M 0. îüî
Red: P&13 eD6.O4.2O19
—prezentul aviz afost poslat pe site- uI PMB.
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CĂ TRE,
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea prin dI I

“Conferinţa Muntenia"
Str. Negustori nr.15, Sector 2

(Cufle biserică Adventistä - str. Vasfle Stroescu nr. 13, Sector 2)

Referitor Ia adresa d-Iui inregistrată Ia P.M.B cu nr.1719499/18.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2085/19.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea imobilului cu nr.13 din str. Vasile Stroescu, conform
Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 05.04.2019, s-a inventariat urmatorui
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 2412007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiuicările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte biserică Adventistă cu nr. 13- str. Vasiie Stroescu:

-4 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=1 1-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi
eliminarea ramuhlor uscate, in vederea evitărh producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile şi degajarea reţelelor aeriene
stradale.

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.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 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 construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 4 ex., arbori.
ţś"

DIRECTOR EKECUTIV,
SiniáqaPĄ ripqPÇPA

Nr.2085/i71949911 Z AF( 20:9
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DIRECŢIA DE MEDIU

I2.ÁPR.29
CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicii nr.44, Sector 2

Spre ştUnţă:
- Dna

1, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Bistricioara nr.14, bI.67, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1720133/19.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2124/20.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde
aferent blocului 67 din aleea Bistricioara nr.14, vă camunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.04.2019, 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 şi completările ultedoare şi H.C.G.M.B. nr.30412009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

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, in condiţii meteo nefavorabile, la următoarele spech de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=lOm.
Spaţiul verde spate bloc — sc.A:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 035cm h=12m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bJoc — sc.A:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=7-9m, răsărite spontan, situate
Ia o distanţă de cca.4Ocm faţă de fundaţia blocului, a fisurat centura de beton a blocului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiflor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform at6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tănăr.

Nr.2124117201331
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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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.MB. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, in toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La fînalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din HCGM.B. nr 304/2009,
aveţi obhgaţia 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. art4 din aceIaşi act
normativ.

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 emiterii.
To&etare - 2 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon -Mariana POPA

4 Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu7{t

Întocmit: ExperţĄ'ricopi Anişoara
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72 APR 1fl
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari - preedinte dI'
B-dul Chişinău nr.75, bl. A14, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‘ ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1720050/19.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2127120.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului A 14 din b-dul Chişinău nr.75, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiílor 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.M.B. nrll4/2011, privind amenajarea şi intreţinerea alveoleior stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Pĺantaţie de aliniament — faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Populus sp. (plop) e=6Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) ®=2Ocm h=lOm — reducerea cu % din
lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar i carosabil.

— Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:
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 specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=16m.
-1 ex. Populus sp. (plop) O=SOcm h=lBm - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A, spre trotuar

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 40cm h12m
Spaţiul verde spate bloc — sc.A:

-2 ex. Acer sp. (arţar) e=20-25cm h=6-Bm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm hlOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spsţiul verde faţă bloc sc.A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 15cm h=4m, dezrădăcinat (conform foto anexată).

Ie%iI
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/25217.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţülor din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa conform arĹ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.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);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de

evenimente cu urmări nedorite 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui

arbore tânăr 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, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2019.

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

no mi ativ.
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 locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 8 ex., arbon
Defrişare - 1 ex., arbore, dezrădăcinat.

Şef Se,viciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela voinesc4yU

Întocmit: ExpeçtfriyoPi Anişoara

Red: P.&i3exJOg04.2019 1O APR
— prezentul aviz aiast postat pe site- uI PMB
htlD:jIpmb roîinstitutwp,imańaídirectii!directia mediwavize prbod in consultar&avize arbor in consultarephp, De data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon&Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod pcştal 050013, sedor 5, Bucureşb. România



PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electroniciî nr.44, Sector 2
Spre ştHnţă:
- DI
Str ‘, Sector 2,
- Asociaţiei ae proprietari
Str. Pescarilor nr.2, bI.26, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.936/11.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1721869/25.03.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2313/26.03.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

rivind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde din spatele blocului 26 din str. Pescarilor nr2, Iocul de parcare nr. 11/P1 (autorizaţie
nr 3534), vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.04.2019, 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 şi
completările uíterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde spate bloc 26 parcare amenajată — Iocuĺ de percare cu nr 1 1/P1:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) =20cm h=4m- eliminarea ciotului uscat din coronament.
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) =25cm h7m,inclinat spre parcarea auto- reducerea cu 1/2

din volumul coronamentului în vederea regenerării i echilibrării arborelui i eliminarea ramurilor
uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din RC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frânte, 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
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare —2 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma/ana POPA

o Şef Serviciu Avize şi Acorduri, (
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit: Exoeit Pdcopi Ąnişoara
Red: P,A./3 ex.109.04.2019
— prezeniul aviz afost postat pe site- u! PMB.
htW:U,.Dmb.rohinstitutiiIDdmadaÍdirecIiiIdiredip mediwavize arboń in consullar&avize arbori in conşu Ťé.DhD. De dala de

Nr.2313l17218691 i Z APR 2O
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

Spre stHnt

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

-DI
Str.t

Referitor ia adresa d-iui iregistrată ia P.M.B cu nr.1722366126.03.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.2394/27.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.13 din str. Plantelor, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 05.04.2019, s-a inventariat următorui
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completărUe 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 cu nr. 13:

-1 ex. Tilia sp. (tei) @=4Ocm h=12m, Iipit de gardul dinspre stradă - 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 ramuri1 in condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Populus sp. (plop) e=6ocm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului in
vederea evitării producehi de pagube materiate sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus
având iemnui de esenţă moaie şi eiiminarea ramuriior uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborh (A.F.I.), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramudlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa łemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 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 bunuńlor 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 valabibtate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 2 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Şpţiana POPA

!/ ić1t.ŢJA \\
E EDIU 42j

i Intocmit: Exprt Pricopi Anişoara
4/ ‚PJ ľ

4ţ1 /Red: P.A/3 ex.109.04.2019' Vĺ'—1 ‘tYĺZ.__
— prezenlul aviz afost postat pe site- uI PMB.
http:/Nnůwpmb.rohnsţilutiilDdmarialdirectii/díreclia mędiu/avize arbori in consullarelavize arbori in ccnsultare.php. pedatade APR 2u

Nr.239411 722366! 11. Arp io;g

Sector 2

Şef Serviciu Avize şi Acorduri, r
Exped Daniela Voinesc..Ş1i
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanio2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
DI I

Str. Sector 2
jo.com

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1722170/26.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2398/27.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.13 din str. Lacul Amara, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.04.2019. s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr. 13:

-2 ex. Abies sp. (brad) C=20-25cm h810m, Iipite de gardul imobilului - reducerea
cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform ań.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, in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, 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 aplicăndu-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 la data emiterii.
Toeletare — 2 ex., arbori.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona,Ma iana POPA

şef sewiciuAvize

11.1 Intocmît: Expęçt Pricopi Anişoara

Ređ: PA13
— pruzentul av aIptpô.tatpe aile uI PMB.
hflp:IMvnvpmb.mľinslitutivprinańaidÉediiidiedía medkj(awze arbori &i çonsuttarelavízp artoń ii conwllarephp, pe data de. Q•APR. 1-
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2523117234331 12 ÁPR ?W
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari — preęedinte DI
Aleea Bistricioara nr.2, bL49, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1723433/29.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2523/01.04.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 49 din aleea Bistricioara nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar i carosabil.
Spaţiul verde faţă bloc — Jateral stânga, spre trotuar

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, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) e=3Ocm h=12m.
— Lângă bloc:

-2 ex. Thuja sp. (tuia) O=2Ocm h=6m.
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=7-Bm — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Platanus sp. (platan) O=35cm h=8m — eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentului i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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), evacuăndu-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
reţeleior aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd. Regina Eřsabeta nr 47, cod poştai 050013. sedor 5. Auaire$. Ramânia I,aiiÍ



prevederilor avizului şi a tehnoogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.MB. nr. 304i2009.

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 —7 ex., arborf

DIRECTOR EXECUT(V,
Simona-Mariana POPA

U

*1
3MÂt
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- Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Expefl Dani&a Voinesc(

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara

Red: RA.í3ex/D9OĄ.2019 j 0. ÁPR ŻO!
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
rw.j hstcw.o

DIRECJIA DE MEDIU

Nr.2575,258311723727, 1724007 12. AFR 2W9
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nrA4, Sector 2

Spre ştiintă:
-D-nei
Str. % nr.68, Sector 2

Referitor ia adresa d-nei i a dvs. nr.4417125.03.2019,
înregistrate Ia P.M.B cu nr.1723727, 1724007/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.2575, 2583/02.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Dragoş Vodă nr.68, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.04.2019, 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 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 piantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr. 68:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h8m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creändu-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţieí 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 prejudiciuiui adus mediului conform prevederiior 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 pământ1 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: 1 ex. arbore în alveola rămasă Iiberă în urma
defrişării şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de ptantare, 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 veriflcării în teren

I»eiBd. Regĺria ĐisSeta nr 47. ştaI O5l3, sedor 5. Boairş. Riâia



a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef SeMciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

lntocmit: Expert Pricopi Anişoara

Red: P.A/3 ex.iOB04201 9
1 Q ÄP [01:9

— prezentul aviz afost půstat pe site- iiI PMB.
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUIBUCUREŞ11 Eomqpq20i?.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicií nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-D-lui
Str. 2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 4413/25.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1724019/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2587102.04.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str.
Pângarilor nr.72, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
05.04.2019, 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 şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiu]ui
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 alveolei:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de
urgenă, prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 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 şi creându-se condiţiile necesare plantării
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 tehnoiogiei 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, asđel: 1 ex.
arbore în alveoia rămasă Iiberă în urma defrişării şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare

12. ĂF ř&Nr. 258711724019/
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în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,

primăvara anului 2020.
La flnalizarea 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 a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. arL4 din aceIaşi act normativ.
Prezenful aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrŕşare — 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simoaa-Mariana POPA

ĺżţ
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ŢOmąnioQ1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

16. AP&20;9 -

CA TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.296, bI.46, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1716241/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1743/07.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 46 din calea Moşilor nr.296, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 10.04.2019, 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 modiflcările şi completările ulterioare şi H.CG.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bIoc — sc. 2:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=9m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi ebminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ńdicării coronamentului;

-2 ex. Juglans sp. (nuc) O=30-35cm h=8-12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto i eliminarea ramurilor uscate.

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020-25cm h=5-6m — eliminarea ramurilor uscate din
coronamente.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2, iângă bloc:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitărfl producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaui verde faţă bloc — sc. 2, spre carosabiĺ:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m, înclinat spre carosabil - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu Fi afectat echilibwl 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,

Nr.174311716241/
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Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţhlor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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 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 30412009.

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 Iocatarĺlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 7 ex., arborL

DIRECTDR EXECUTIV,
Si Nręa POPA

Şeť Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinesct(If

Întocmit: Expe rîcopi Anişoara
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PRiMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞÎI romaniq2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronîcfl nrA4, Sector 2
Spre ştiintă:
-DI(
Calea - ...._ 27 Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Calea Moşilor nr205, bI.1 1 Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui C ĺnregistrată ia P.M.B cu nr1720112/19.03.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2123/20.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de
speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 11 din
calea Moşilor nr.205, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
10.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţUior 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:
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Populus sp. (piop) =40-50cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din voiumui
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnui de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:

Reducerea cu 113 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 nefavorabiie, Ia următoareie specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) 03Ocm h=12m;
-1 ex. Morus sp. (dud) ®=35cm h=12m.

Spaţiul verde spate bloc — punct Traťo - parcare:
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto i eliminarea ramurilor uscate.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon

021/252.77.89, int. 224), 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa emnoasă 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 Iegai ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiuniior, respectarea

i iI
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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.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 valabiütate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 6 ex., arborî.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M PA

ŞefServěciu Avize şi Acorduri, ‚.—

Expefl Daniela Voinescu(41

Întocmit: Expett%ricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl r9pąIpQ)ąeą
DIRECŢIA DE MEDIU

1R Pr2];
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiintă:
-Dna
Str.

Referitor Ia adresa d-nei ... înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1721359/22.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr2246/25.03.2019, prin care solicită

— emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str. Leonida nr2S, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de
05.042019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aflniament— imobfl cu nr.28:

-2 ex. Platanus sp. (platan) O=20-25cm h=8-lOm - 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 ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 bioiogic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, 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.
Toaletar arbort
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DIi

- Asociaţia de proprietari
Calea Moşilor nr.253, bi.53, Sector 2

o
Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1722071/26.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr2396/27.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in spatele blocului
53 din calea Moşilor nr.253, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
10.04.2019, 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 şi completările uIterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădácinilor:
Spate bloc — sc. 1, punct Trafo:

-1 ex. Morus sp. (dud) ®=2Ocm h=8m,răsărit spontan, Ia distanţa de cca. 3Ocm de
centura de protecţie a punctului Trafo (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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.

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 defrişărilor, 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 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 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, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La fînalizarea Iucrărilor de plantare conform ań.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verif]cării în teren
a plantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act
normativ.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

6. ŮPP ?!iU
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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 — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo ân POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela VoinescuĘvi(
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu
r-J;j

1 & APR 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preęedinte dI
Str. Barbu Văcărescu nr.151, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei a administrator, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1722015/26.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2397/27.03.2019, prin care soiicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde
aferent blocului din str. Barbu Văcărescu nr.151, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 05.04.2019, 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 modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

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 specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) O=SOcm h14m
Spaţiul verde faţă bloc — ĺateral stânga:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm hlOm
Spaţiul verde spa(e bloc:

-1 ex. Thuja sp. (tuia) S=2Ocm h=7m, înclinat spre faţada biocului;
-2 ex. Acer sp. (arţar), din care ex. este bitulpinal O=3Ocm hlOm.

-eliminarea Iăstariior răsăriţi spontan din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia
sp. (sacâm), Prunus sp. (corcoduş) cu diametrul mai mic de 6cm şi h=2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpaţiuI verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Malus domestica (măr) O=2Ocm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care

se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Nr.2397/1722015/
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-igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat

sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic

rămas;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenšmente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

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

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

prevederilor avizului şi a tehnołogiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr 30412009.
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

arbore tânăr cu balot đe pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,

măsurată Ia înălţimea de lm đe Ia 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, toamna anului 2020.

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

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în teren

a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act

normativ.
Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toale(are - 5 ex., arborl;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%;

ŞefSewiciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit ExpeAPricopi Anişoara

WC%Ţt

i L APR fl

Red: PÂ.í3 eWl2 042019
— prezentul aviz afost pastat pe site- ul PMB.

]igJ[wpmbroJÎnstiw(ii/primaria/diredŕiłdirectia mediu/a'ize prbosi n consujĺareiavize artoh in nsuItareohp, pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Sima
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PMĂR1A MUNICIULU BUCURE
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2473117231201 16. APR 2
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştbnţă:
-Dna i

Str. Sector 2
(Curte imobiI nr.31B, str. Matei Voievod, sectorul 2)

Referitor Ia adresa d-nei E ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr1723120/28.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr2473/29.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.31B din str Matei Voievod, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.04.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind regłementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din íntravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Norme)e de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI cu nr.31B:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=45cm hlOm, prezintă scorbură Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, AFI, conform prevederilor 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 bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţhlor din jur

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 defhşărilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată ia înălţimea de lm de
Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în alte
unităţi pe care Ie aveţi în administrare în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — Ver;arbore cu scorburä.

DIRECTOR
Simona

Şef Serviciu Avize şi AcordurĄ
Expefl Daniela Voinescu,4C

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
1) Â

Red; PA13 ex.Í1l04.2019 Ć.gŕ (
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB. V /
jpJĄ.w,.pmbrolinstitutiiIpĎmaňaldirędWdirectia mediulavizę arboh in consultar&avize arboń in consultare.pťo, pe data .
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

lb. AILtZ'Ji9
CĂ TRE,

Spre ştiinţă:
- DI Ł

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4

Caiea \
- Cimitirui Colentina
Str. Reănvierii nr.4, Sector 2

Sector 3,

Referitor Ia adresa d-Iui ae, inregistrată Ia
şí Ia Direcţia de Mediu cu nr.2478/29.03.2019, prin care solicită
pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Colentina,
Actelor de Concesiune cu nr. ‘, respectiv nr

comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.04.2019, s-a Inveiitaiiat unnătorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţblor verzi din intravilanul iocaiităţilor, 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:
Cimŕtir, Iocul de veci cu - ‚ spate cavou:

-1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal h=8m, situat în apropierea Iocului de veci ‚ spate,

prezintă o tulpină inclinată spre cavou — eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul i
reducerea cu 1/3 a celeilate tulpini în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluin Iegal 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 !emnoasă 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 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 aplicăndu-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXEG'kÝTIV.
Simona-Ma

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescur

Întocmit: Exppst Pricopi Anişoara
Red: P,A./3 ex.I11.04.2019 ç ţ/Jj /

— prezenlui aviz afosl postat pe şite- ui PMB. 7jQ 7
httpi.Dmb.rorInsţiiutfl/pdmaIi&directWdirectia mediwavize arbo,j in consultareiavizę arbori in consultare.pMÄ pe data de
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avizului de specialitate
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romonia2Ol9.eu

Spre ştflnţă:
- Dna

16. AYR1IJ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢÎA DOMENWLUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Str, ( Sector 2
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Ceaikovski nr 12, sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei inregistrată Ia P.M.B cu nr.1723260/29.03.2019 şi
ia Direcţia de Mediu cu nr.2522101.04.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent biocului din str. Ceaikovski nr 12,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.04.2019, 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 modifĺcările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 prîvind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Spaţiul verde faţă b!oc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) ®=2Ocm h=lQm — reducerea ramurilor în vederea degajării
corpului de iluminat public şi eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m, înclinat spre trotuar şi carosabil, situat Ia o distanţă
de cca. 2,5m faţă de fundaţia blocului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea
ramuriior uscate, in vederea evitării producedi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuńlor înclinate accentuat spre faţada blocului, trotuar şi
carosabil, Ia următoarele specü de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) =20cm hlOm;
Ulmus sp. (ulm) @30cm h=lOm.
faţă bloc, iateral dreapta — spre trotuar:
Acer sp. (arţar) O=15-2Ocm h8-lOm, înclinate accentuat spre trotuar i carosabil -

1/2 volum în vederea regenerării şi echślibrării arboriior.
faţă bloc — Iatera/ stânga:
Tilia sp. (tei) e=35cm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate

accentuat spre faţada blocului;
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate i frânte în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm h12m, inclusiv eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiului;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) @=15-2Ocm h8-lOm;
-4 ex. Acer sp. (arţar) ®=20-3Ocm h8-lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuńlor

inclinate accentuat spre trotuar şi carosabil şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente.
Spaţiul verde spate bloc:

-3 ex. Uimus sp. (uim) 040-5Dcm h10-12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=4Ocm h=12m, acoperit de iederă;
-1 ex. Malus domestica (măr) ®20cm h=Bm, format din două şarpante — eliminarea

şarpantei uscate 100% de Ia punctul de inserţie cu trunchiul.

Nr.252211 7232801

-1 ex.
Spaţiui verde

-5 ex.
reducerea cu
Spaţiul verde

-1 ex.
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Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. tufă Syringa vulgaris (Iiliac);
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-l7cm h3-4m.

Oefrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiuĺ verde ťaţă bioc — Iateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®25cm h8m, dezrădăcinat uscat 100%, pericol de prăbuşire

(conform foto anexată);
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=l5cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiuĺ verde spate bloc:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm). multitulpinal h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto

anexată);
-1 ex. Cydonia oblonga (gutuä) O=lbcm h=4m, uscat 90% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.DF. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteriorărń construcţHlor 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. 30412009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anuluD;
-igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos

pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărü 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 toaletărilor şi 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 refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,

conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 unui ex. arbore tânăr

cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm, măsurată Ia înălţimea de lm
de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzätoare circumferinţei in funcţie de specie, în

spaţiul verde aferent blocului, în 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.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 intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterb.

Toaĺetare - 24 ex., arbori i o tufă de ĺiliac;
Defrişare - 4 ex., arbori, uscate 90-100%.

DIR°'CUTIV,
SijńśaMJj4ţ0OPA

Şef Serviciu Avize şi AcordurĄ
Exped Darnela Vornescu

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara
12,AP2O'9 n r

Red: P.A13eW11042019
— prezevlul aviz aťost postat pe sile- iiI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl romania2Ol9.eu
Jo...

DIRECŢIA DE MEDIU

lfl2Üi9
CĂ TRE,

ADMIN1STRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str -

Sector 2

Referitor ia adresa d-nei -. ‘, înregistrată Ia P.M.B cu nr1723940

/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.253/02.04.2019, prin care solicită emiterea

avizului de speciaütate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aiiniamentul din str.

George Folescu nr.4, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de

10.04.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu

Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianui

iocaiităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind

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

Toaletare:
Plantaţie de aliniament— imobfl cu nr4:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=45-SOcm h=14-16m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304ĺ2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritcriul Municipiului Sucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,

Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a

reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul iegal ai terenuiui este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar 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 valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 2 ex., arbori.
DIREC XECUTIV,
Sim9Ďţtm&POPA

ĺĺ4 zi:;t2dit;i\ Şef SeMciu Avize şi Acorduri,

W)) Expefl Daniela Voinescuf)(

e Întocmit: E»netţ Pricopi Anişoara
-

Red: PAJ3 ex.112.04ż019 /
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2Şos. Electronicä nrA4, Sector 2Spre ştiintă:
-Dr
Str.

(Plantaţie de aliniament - str. Frunzei nr. 3, Sector 2)
Referitor Ia adresa dvs., nr.4497/26.03.2019, înregistrată la P.M.B cu

nr1723993/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2577/02.04.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborielui situat în aliniamentul din str. Frunzei nr.3, vă comunicăm
că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.04.2019, 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 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.114/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucure$i,
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:Plantaţe de aäniament — imobU cu nr.3:-1 ex. Acer sp. (arţar) O=55cm h=12m, prezintă scorburi la baza trunchiului şi pe
trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor eecuta prin grija A.D.P.
Sector 2, în regim de urgenţă (nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţíilor 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 a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.Precizăm că 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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pămánt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplaruluí corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. arbore în alveola rămasă liberă în urma
defri$rii şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anuiui 2019, primăvara anului 2020.

„t,oĄ
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La finalizarea lucrărilor 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 verificărű în teren

a p(antărilor 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 la data emiterii.

Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbuń în dechn bio/ogic.

DIRECTOR EXECUT1V,

Simona-Ma,iatia POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

opipnp2O19.eu

Spre stiintă:
- DI I
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I U. tU I1 LUţ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eîectronicü nr.44, Sector 2

Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Petre Antonescu nr.6, bI.23, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.4416125.032019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1724010/0104.2019
şi Ia Directia de Mediu cu nr.2584/02.04.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

i privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verde aferent blocului 23 din aleea Petre Antonescu nr.6, vă comunicăm că Ia verif]carea
efectuată pe teren, în data de 10.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocabtăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.&M,B, nr.304/2009 privind
Normele de protecţťe a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bioc- parcare:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuăndu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Str. - I 1, Lfl. IU, Sector2
- Asociaţia de proprietari
Str. Răscoala din 1907, nr.11, bI.16, sc.2, ap.75, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.4414/25.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1724015/
01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2586/02.04.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei a privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 16 din str.
Răscoala din 1907, nr.11, sc.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 10.04.2019, 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 modiřicările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Spaţiui verde spate bloc, sc.2:

-1 ex. Salix sp. (salcie), trunchi fără coronament, înclinat 40° spre trQtuar cu
scorbură pe trunchi,(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţîilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucurefl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pämânt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată la 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 [oamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La ř,nahzarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţí obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriřicării în teren

Nr. 258611724015/ 1 & A?R 2ü
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a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancVuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

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.
Defrişare — 1 ex., arbore.

DIRĘÇŢOR EXECUTIV,
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i l PLPR. W4

Red: PAJ3 exţ11042019
— prezenwl avkz afost postat pe ss- iI PMB.
hho:íMvpmb miinsIi4utiiťoqimera(dWecIWdirectia medwj/eve arbnsi in consuareJavize arbori in consuare Dhp. pe dala de

BdReginaEIabeta rw 47dpoştaIO5CO13sector5,BucureşIiRom&ua

Tel:021305.55OO E
httpih'nn,.pmbm

3 UKĄS

flIaoI OOI



b1 fl

PMĂRIAMUNICInULUI BUCURE romania2ül9.eu
D1RECŢIA DE MEDIU

Nr. 2648117242801
16. APR 7]9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicä nr44, Sector 2

(Sir. Mozart nr. 4, plantaţie de aliniament - str. Plantelor nr. 46 şi nr. 48, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.4263/22.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1724280/02.04.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.2648/03.04.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent biocului din str. Mozart nr.4 şi a ceior situaţi în aliniamentul din str. Planteior nr. 46 şi
nr. 48, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.04.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu
modificările şi compIetările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea aiveolelor stradale din cadrui plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti1 avizăm:
A. Str. Mozart nr.4;
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Maciură sp. (mărul calului) O=3Ocm h=8m, înclinat accentuat spre carosabil,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
B. Str. Planteior nr.46 şi nr.48:
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr 46:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=6m, înclinat 40° spre trotuar i carosabil, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr 48:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=lOm, prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
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 iegai ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de speciaiitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşb, România ł i I I



Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm,
măsurată la înălţimea đe lm de la bază şi înăiţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel; 6 ex. arbori în spaţiul verde aferent blocului din
str Mozart nr.4, 2 ex. arbori în alveolele rămase Iibere în urma defrişării din str. Plantelor şi
10 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 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 verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, ln 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 emiterfl.
Defrişare — 3 ex. in declŕn biologic

DIR OR EXECUTIV,
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela Voscu

Intocmit: Exppçt Pricopi Anişoara

l APIł 2u;
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rpwp!p?9J-ę
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2778, 2591/1725453, 1724034/' 2OJ
CĂ TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

SDre stiinţă:

(Plantaţie de aliniament - str. Ritmului nr 4, bloc. 438, Sector 2)
Referitor Ia adresele dvs., nr.4404/25.03.2019, înregistrate Ia P.MB cu

nr.1725453/05.04.2019, 1724034/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr2778/08.04.2019,
2591/02.04.2019 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile c privind

emíterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din

str. Ritmului nr.18, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe teren, în data de

10.04.2019, 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 modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind

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

Toaletare:
Plantaţie de aliniament — nr.4, bloc 438:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=35cm h=lOm — eliminarea arpantei înclinată

accentuat spre trotuar de Ia punctul de inserţie cu trunchiul i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.DP. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 legal al terenului este răspunzător de supravegherea

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

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

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR-S(ECUTIV,
Simona-AfZa373YIOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ülý.eu

19. APR.2W9

CĂ TRE,
Biserica Pnna Nan

Preot -

Str. Popa Nan h. Sector 2

Reĺeritor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1722672/27.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2435/28.03.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea bisericii din str. Popa Nan nr.47A, vă
cDmunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.04.2019, s-a inventariat
următoruI 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 şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Intrarea prin cipală biserică:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor
vederea evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-5 ex. Prunus sp. (corcođuş) O=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Salix sp. (salcie)I O=3Ocm hlOm.

Faţă biserică — Iateral stânga:
-1 ex. Morus sp. (dud) =35cm h12m.

Lângă gardul dinspre .şcoală:
-1 ex. Acer sp. (arţar) @20cm h=8m;
-3 ex. Morus sp. (dud) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm hlOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m.

Curte spate biserică:
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=35-6Ocm h=10-12m, din care 1 ex. este Iipit de gardul

dinspre stradă;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=30-4Ocm h1 0-11 m;
-2 ex. Morus sp. (dud) 020-3Ocm h1 0-11 m, Iipite de gard;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=25cm h1 1 m, Iipit de gard;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 025cm h=lOm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) 1 5-2Ocm h=6-Bm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 035cm h12m — afectează acoperişul imobilului vecin.

Lângă clopotniţă:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=55cm h=12m, înclinat - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţh meteo
nefavorabile.

Nr.2435117226721

uscate în
prăbuşirea
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Curte în apropierea conductei de gaze:
Reducerea cu 1Á din din înălţimea coronamentelor în vederea evitărfl producerfl de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabiie, Ia următoarele specü de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm hlOm.
-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=6-7m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se afiă 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arbońior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrui bioiogic ai acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU 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 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 emiterií.
Toaletare — 30 ex., arbori.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voineĺ

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

17. 4PR?O1P
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2űl9.eu

19. APR. 26i
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Başarabia nr.218-222, bI. M14, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, inregistratä Ia P.M.B cu nr.1722829/28.03.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr.2475/29.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialiiate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului M14 din b-dul Basarabia
nr.218-222, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.04.2019, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A, trotuar

-1 ex. Mows sp. (dud) @=25cm h8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate
accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bĺoc — sc.A, ĺateral stânga:

-3 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) D=30-4Ocm h=12-14m - reducerea cu 113 din
volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, in vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 025cm h=Bm — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului.
SpauI verde faţă bloc — sc B:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=80-lOOcm h=18-20m - ređucerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor in vederea evităńi producerfl de pagube materiale sau accidente prin írăngerea şi
prăbuşirea de ramuri arboruü având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar
specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spauĺ verde faţă bĺoc — sc.B, spre trotuar

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in vederea
evitărfl producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=2Ocm h=7m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bĺoc —/ateral dreapta, alee de trecere- spre biserică:
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-5Ocm h=10-12m;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 035cm h1 1 m.

Spaţiul verde spate b!oc —scA, parcare auto:
-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=l5cm h=4m — ancomre - aducere Ia poziţia vedicală a arborelui.

Spaţiui verde spate bloc —sc.B, parcare auto:
-2 ex. Populus sp. (plop) O=40-5Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor in vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi

Nr.247511722829/

Bd. Rei,a Elsabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sector 5. Bucumşlt RomMia
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prăbuşirea de ramuri arboruii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar

specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bĺoc —sc.A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi, pericol de prăbuşire

(conform foto anexată).
SpauI verde faţă bioc — sc. C:

-1 ex. Cerasus vulgare (cireş) O=25cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiui verde spate bioc —sc.A spre bătător covoare:
-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) @=25-3Ocm h=10-12m, prezintă scorburi— Ia baza

trunchiurilor, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc —sc.B,:

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=20-3Ocm h=8-lOm — prezintă scorburi pe

trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc —sc.B, parcare auto:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=25cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol de

prăbuşire (conform foto anexată).
SpaVuI verde spate bIoc —‚ parcare auto amenajată:

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=20-35cm h=9-lOm — lex. prezintă scorbură Ia

baza trunchiului, i celălalt ex, este uscat 90%pericol de prăbuşire (conform foto anexată);
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aehene, 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 teritoriu( Municipiului Bucureşti, in perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărü 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 condiţfllor necesare plantărb de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrădlor, 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 art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevedehlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obliyaţia plantării a 44 ex. arbori tineri cu

balot đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-26cm, măsurată la inălţimea de lm de
Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie, astfel

3ex. arbori în alveolele din parcare,15 ex. arboń în spaţiul verde aferent blocului, in prima perioadă

optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

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

în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în

xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare - 16 ex., arbori;
Def 9 ex., arbori, din care 2 ex. sunt uscate 90- 100%;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rpwţjp?9j2ęą
DIRECTIA DE MEDIU

1 9. APR 2O1
Nr. 257611723721!

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
— Dna I —. •‚.tt••iQ I

Str.
- 9ctor 2

Referitor Ia adresa d-nei i i, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1723721/01 .04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2576/02.04.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborielui situat în aliniamentul
din str. Gherghiţei nr.BA, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
10.04.2019, 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 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobiI cu nr.8A:

-1 ex. Sophora japonica (sacâm japonez) O=3Ocm h=m, prezintă scorburi mu)tiple
pe trunchi, În declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărU de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru 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: 1 ex. arbore în alveola rămasă Iiberă în urma
defrişării 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.

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

Ił? lBd. Rena Elisabeta nr. 47 cod poşlal 050013, seclor 5. Bucum$U. Roaânia



a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbur4 în decIin biologic.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona Mariana POPA

Q \ Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Şb ąto'° J Expefl Daniela Voinesciť

Întocmit: ExpeţĄPricopi Anişoara

4PR ?Qţg
Red: P.AJ3 ex.112.04.2019
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
D1RECŢIA DE MEDIU
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Spre ştiintă:
- DI
Str J Sector 2

19. ÁPR 2619
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.4493126.03.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1724005/01.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr2581/02.04.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui (

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Jaan
Athanasiu nr3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 10.04.2019, 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 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.11412011, privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
PIantaVe de aiiniament — imobiI cu nr.3:

-1 ex. Acer sp. (arţar) =45cm hlOm, prezintă scorbură profundă Ia inserţia celor douä
şarpante,indeclin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de
telefon 021/252.77.89, int224), 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, Iuăndu-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 al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrăńlor,
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 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.GM.B. nr. 304/2009, in
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 inălţimea de lm de la bază şi
înăltimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcUe de specie, astfel: 1 ex. arbore in
alveola rămasă Iiberă in urma defrişărü şi 5 ex. arbori in alte zone def]citare in vegetaţie din sector, in prima
perioadă optimă de plantare, in 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, in 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 emiterh.
Defdşare — l ex., arbore cu scorbură în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIyłNVo&..
Simona-Mari P P4 *
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

romanio2Ol 9.eu
tv.&—. ‚JCtnĄ.Lnc.

Spre ştiintă:
-DI'
Str.

CĂ TRĘ
ADMINÎSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.4446/25.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1724006/01.04.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr.2582/02.04.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui . privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Episcopul Radu nr.45, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.04.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviIanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, 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.1 14/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobü cu nr.45:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 035cm 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, în condiţii meteo nefavorabile
Plantaţie de aliniament — str Episcopul Radu:

Arborii necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate şi frânte, în vederea evitărh producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul
imobilelor, carosabilul şi reţelele aeriene stradale.
Numere pare dinspre str. Mihai Eminescu::

-11 ex. Acersp. (arţar) @30-4Ocm h10-12m.
Numere impare dinspre str Mihai Eminescu:

-12 ex. Acer sp. (arţar) 2130-4Ocm h10-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030cm hlOm.

Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr 36:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr 38:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 025cm h=lOm, Iipsă ritidom uscat 80%,în declin biologic,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
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Plantaţie de aĺiniament nr 53-55:
-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm hlOm, închnat accentuat spre trotuar i carosabil

cu scorbură Ia baza trunchiului, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţHlor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr.
304i2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărh ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerH de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condtţfllor 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr.
30412009, in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia inălUmea đe lm de Ia bază şi tnăĺţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel : 3ex în alveolele rămase libere in aliniament şi
15 ex. arbori în alte zone deřicitare in vegetaţie din sector1 în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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.
Toaletare - 25 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arbori in declin bioiogic

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona- ‘ POPA

-jsa
Şef Serviciu AWZe şi Acorduri,
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1 9. AFR. 2ü3

CĂTRĘ
S.C Niro Investment S.A.prin împuternicit dna

Str. Traian nr.184-186, clădirea Niro QUÎce Bulding, corp A
Etaj 4, Sector 2

(Curte imobil - str Dumbrava Roşie nr.4, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1726483/09.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2869/10.042019, prin care soiicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.4 din str Dumbrava Roşie,
conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Încheiere de Autentificare din
05.05.2014 şi Imputernicire vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 15.04.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304i2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr4:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frángerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arboń:

-1 ex. Platanus sp. (platan) 085cm h1 8m Iipit de gardul imobilului de Ia nr.2.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h12m;
-2 ex. Populus sp. (plop) O=20-SOcm h=12-20m, Iângă gardul imobilului de Ia nr.6 -

reducerea cu 112 din volumul coronamentelor in vederea evitărU producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având
coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având
Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h1 1 m, situat în apropierea gardului de Ia nr.6 -

reducerea cu 1/2 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;
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr4:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) =17cm h=6m, răsăht spontan, Iipit de gardul
imobilului pe care-I afectează, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfeL

Nr.2869117264831
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-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 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 eliminărü 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 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 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, în prima perioadă optimă de plantare, in toamna
anului 2019, primăvara anului 2020, potrivit Angajamentului de plantare nr.28691/16.04.
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 emiterü.
To&etare - 5 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore

Şef Serviciu Avize şi Acordufl,
Expefl Daniela Voinesyr

Întocmit Expe Pricopi Anişoara

1 i APR. 2019

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona POPA
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23, APR 2019 -

CA TRE,
Spitalul CIinic Colentina - prin responsabfl

Protecţia Mediului - dI;
Şos. Ştefan ceI Mare nr. 19-21, Sectoml 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8522/18.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1719917/19.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2128/20.03.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
Spitalului Colentina din şos. Ştefan ceI Mare nr.19-21, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 15.04.2019, 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 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 — faţă clădire Corp C:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=lOm, înclinat spre aleea de trecere - reducerea cu 1/2
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile.
Faţă - clădire Corp 0:

-1 ex. Populus sp. (plop) e=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Faţă cĺădire Corp D, spre str. Dr Grozovici:

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 specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=12m.
Faţă clădire Corp E:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=16m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Faţă - clădire GRAAL:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=1 1 m.
Faţă- clădire Corp F- G:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=5Ocm h=12m, prqIn9ła scoŕbüră pe
trunchi, pe o înălume de 4m - reducerea cu 112 din volumul coronamtujf(ieIiniińarea
ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiaIesauaccidënte prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

lůi iI
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Curte - Pavilion H, spre şos. Ştefan ceI Mare, Iângă gard:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=45cm h=lOm, format din două şarpante, eliminarea

şarpantei cu scorbură de la punctul de inserţie cu trunchiul.
Curte clădire- spate Corp B:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=12m;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e=35cm h=12m, inclusiv eliminarea ramurilor frânte din

coronament;
-3 ex. Populus sp. (plop) e=40-6Ocm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Curte — Iângă Punctul Termic:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-65cm h=16-lBm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Curte clădire — Bucătăńe:

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamenteIor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=lOm;
-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®15-2Ocm h=7-8m, răsăriţi spontan;
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) =35cm h12m, încUnat;
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) ®=35cm h=14m - 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte — intrarea principală, bancomat:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=Bm, prezintă scorbură pe trunchi, pe cca.h 3m,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Curte clădire spate Corp F:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=55cm h18m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-2 ex. Morus sp. (dud) =45-50cm h=12-14m, prezintă scorburi pe trunchi şi Ia
inserţia celor două şarpante, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborU, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astíel:

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304i2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 24
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
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măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea Spitalului Colentina, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, potrivit Angajamentului
de plantare nr.2128/A 18.04.2019.

La flnalizarea lucrărilor 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 verificării 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 la data emiterii.
Toaletare - 21 ex., arbori;
Defrişare - 4 ex., arboń cu scorburi în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

ŞeťSeiciu Avize şi Aco%
Expefl DanieJęK5inescu
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CĂ TRĘ
Ministerul Afacerilor Externe

prin adminîstrator dI
B-dui Aviatorflor nr.SO, Sector 1

(Curte imobfl str. Cireşului nr. 13, Sector 2)
Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1725131/04,04.2019 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr.2740/05.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat in curtea imobilului cu nr.13 din str Cireşului, conform Deciziei nr'
i Extrasului de Carte Funciară pentw Informare nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 10.04.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr 13, str. Ciresului (cu nr. potaI .şi pe str. Ţepe Vodă nr. 88, Sectorul 2):

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), biitulpinal hlOm,Iipit de gardul imobilu(ui dinspre

stradă, prezintă scorbură pe una din şarpante, in declin biologic, pericol de prăbuşire (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 teńtoriul 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.
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 defrişărüor, în caz contrar apücându-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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu

balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm, măsurată Ia înălţimea de im de

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

curtea imobilului cu nr.13 în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara

anului 2020, potrivit Angajamentului de plantare nr.2740/N17.04.2019.
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 cadrui RM.B, în vederea verifjcării in teren a plantărilor

în compensare, !n caz contrar se vor aplica sancţiuni canf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorb ură în declin bioĺogic

DJRECTOR EXECUTIV,
SirncÁa- anna POPA

Şef

\ .i7 Întocmit: ExflflĄPricopi Anişoara ‘-

Red: P.Ań'&eÍ18042đ19 Ţ ‘ľ
— prezentul awz arast postat pe &te- uI PMB, V
hHp Uwww umb rcfnstltuţtac(lmsna/d,redlŰdlręctIp mediulpvize arbon p nsuUar&av'ze artcn In consutţ?re tt oe data de (
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PRJMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

23. ÁPR 2019
CA TRE,

Incom-Vranco S.A. Focşani
prin dna

Str, Mihai Eminescu nr 147, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1726114/08.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2856/09.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.147 din str. Mihai Eminescu, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 15.04.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind

Q
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr. 147:

-3 ex.
coronamentelor
materiale sau
nefavorabile,

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn), bitulpinal h=lOm- doar eliminarea ramurilor
uscate.

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.G.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 construcţiilor din jur.

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 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.
Toaletare — 4 ex., arboń

DIRECTOR EKECUTIV,
— .IcIp

Simona-Maţr na .O A

. .

Intocmit Expef Picopi Amşoara
Red: P,A.13 ex./18.04.201g e )
— prezenlul aviz afost postat pe site- ul PMB s

mediulpvizę prtQri in consultar&avize arboii in COn$ul?re.PhD. ăla de

I,aitU

rrT

Nr.2856/17261141

Acer sp. (arţar), multitulpinali h=12m - reducerea cu 1/3 din
şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii

vo I u m u I
pagube
meteo

Şef Serviciu Avize şî Acorduri, ľ
Expefl Daniela VoinescuĄ(
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

23 2Üşg
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Vitejiei nr.2. bI.1, Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.4494126.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1724002/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2580/02.04.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizuiui de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din str. Vitejiei
nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.04.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcăriIe şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc — sc. 1 — parcare auto:

Reducerea cu cca.1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto,
Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=10-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=3Ocm h=12m.

Lângă bioc:
-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Ocm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiaIe sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m — reducerea cu 1,5m din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2, iateral dreapta, scuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Quercus sp. (stejar) e=35cm h=12m.

Spaţiuĺ verde faţă bloc — sc.3, parcare auto:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), din care 1 ex. este bitulpinal O=25cm h=8m.

Spaţiul verde faţă bloc — sc.4:
-3 ex. Cerasus avium (cireş) O=20-3Ocm h=8-lOm — reducerea cu 1/2 din Iąnijpea

• . . . ç'\ -‘.îN

ramurilor inclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate din coronaş1ehte. ‘%\

Spaţiul verde faţă bloc — sc.5 — parcare auto:

ii

Nr.2680/17240021

şi
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-1 ex. Juglans sp. (nuc) 020cm hlOm — reducerea cu cca.112 din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.
Lângă trotuar

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=3Ocm h=12m.
Spaţiul verde faţă bloc, saö, Iateral dreapta — parcare auto:

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 specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=9m;
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) S=20-3Ocm h=8-lOm.

Spaţiul verde spate bloc — sc.2:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=3ocm h=lOm
-2 ex. Populus sp. (píop) O=30-4Ocm h=14-16m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental) ®=2Ocm h=lOm — eliminarea ramurilor
frânte şi uscate din coronament.
Spaţiul verde spate bloc — sa 2, parcare auto:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Acersp. (arţar) O=35cm h=12m.

Spaţiul verde spate bloc — sc.4 şi sc.5:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030cm hlOm
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) S=3Ocm hlOm — eliminarea ramurilor frânte şi uscate

din coronament;
-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental) O=SOcm h=lQm — reducerea cu

cca. 1 ‚5m din lungimea ramurilor tnclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde lângă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=lOm, uscat 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată);
Spaţiul verde spate bloc — sa2- parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) e=45cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc — sc.2,

-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental) 020cm h5m, frânt (conform foto
anexată).
Spaţiul verde spate bloc, sa4 şi sc.5:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=5-lOcm h=2-3m uscate 100%, (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 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);

B& Regina Ehsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România I I



-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantărU de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de speciahtate privind execuţia toaletărilor şi
defri$rilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 5
ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de đe 20-28cm,
măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocuiui, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din HC.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. Tn 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 blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare - 29 ex., arborĄ
Defńşare - 5 ex., arboń uscate 100% din care 1 ex. arbore este frânt

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

1
/ Şef Seiviciu Avize şi Acorduri,

Expefl Daniela Voinesq/}ť

Întocmit: Expe ricopi Anişoara
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.29971 O i IUN ZÜ19
CĂ TRE,

S.C. Apa Nova S.A
Str. Tunari nr.60A, clădirea Ştefan ceI Mare

Etajele 6-9, Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

(Puncte de Iucru: SH 2 Moşiĺor, SH 4 MoşiIor, SH 6 Moşilor, SH Avrig, SH Foişor, SH Ion
Maiorescu, SH Mihai Bravu 014, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.19058307/10 .04.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu
cu nr.2997/12.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în Iocaţiile de pe raza Sectorului 2, enumerate în tabelul anexat, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 13.05.2019, s-a inventariat
următorul matdriai dendrnlogic 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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
1.Calea Moşilor nr.312, bl.60A;
Toaletare:
Curte - Apa Nova:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitărfl producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=35cm h=llm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h1 2m, lipit de gardul;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h12m, format din două şarpante, din care una

este uscată, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul;
-1 ex. Populus sp. (plop) O=8Ocm h24m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Toaletare — 4 ex.,arbori.
2. Calea Moşilor nr.241, bI.47, sc.B:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramud, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specU de arbori:

-5 ex. Platanus sp. (platan) O=25-4Ocm h=10-14m
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h8-1 1 m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @=2Ocm h7m;
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-2 ex. Morus sp. (dud), din care 1 ex. este bitulpinal O=3Ocm h=14m.
Domeniuí public- Spaţiul verde spate blcc, sc. B:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm 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, in condiţii meteo
nefavorabile;

-2 ex. Populus sp. (plop) 080-lOOcm h20-24m - reducerea cu 1/2 din volumui
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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

-1 ex. Platanus sp. (platan) e=2Ocm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Tolatare — 13 ex. arbori;
Defrişare — 1 ex. arbore,în declin biologic.
3. Calea Moşilor nr.205, bI.47, sc.B:
Toaletare:

-1 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) 030cm hllm - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 030cm hlOm, uscat 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).
Toaletare — 1 ex. arbore;
Defrişare — 1 ex. arbore, uscat 100%.
4. Aleea Avrig nr.6:
Curte - Apa Nova:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

-4 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h8-1 1 m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h8-lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020cm h7m;
-2 ex. Ailanthus altissima (faf s oţetar) O=20-3Ocm h8-lOm;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-lOm, Iipite de gardul despărţitor.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată),

Toaletare — 12 ex. arbori;
Defrişare — 1 ex. trunchi fără coronament, uscat 100%.
5. Şos. Mihai Bravu nr. 62-64:
Toaletare:

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:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030-35cm h8-1 lm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=lOm;
-1 ex. Aiianthus aitissima (fals oţetar) O=3Ocm hlOm;
-1 ex. Malus domestica (măr) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) ť3=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h6m;

Bd. Regia ElEabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşli. Rom%ta
TeI: 021305.55.00
htlp:ihwňs,.pnb.ro



-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020cm h=6m — reducerea cu 1/2 din iungimea
ramurilor inciinate accentuat spre clădirea imobiiului.

Toaleiare — 8 ex. arbori.
6. Şos. Mihai Bravu nr. 6:
Toaietare:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm h=lOm, Iipit de gardul imobiiului - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerH de
pagube materiale sau áccidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii meteo
nefavorabile.
ToaIetare — 1 ex. arbore.
7. Str. Mieilor:
Domeniui public — ĺaţă Apa Nova, parcare auio amenajată (spaie Aleea Lunguleţu nr. 6):

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei din
parcare de către A.D.P. sectorul 2:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi, în declin
biologic, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru
arborfl situaţi pe domeniul pubiic, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur
şi a reţeleior aeriene, astíei:

-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 teritoriui Municipiuiui
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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantăńi 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
prevedeńior avizuiui şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, A.D.P. Sectorul 2 are obiigaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu baiot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de
20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de ia bază şi înălţimea exempiarului
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, astfei: lex. în alveola rămasă Iiberă
în parcare cu obligativitatea păstrării acesteia i 5 ex.în spaţiul verde aferent blocului din
aieea Lunguleţu nr5 în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anuiui 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 verificării in teren
a plantăriior in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Având în vedere că Ia veriFicarea efectuată pe teren au fost inventariaţi in incinta
imobiielor de Ia Apa Nova, arbori care necesită defrişare fiind uscaţi sau în declin biologic
avansat, vă facem cunoscut că pentru eliberarea avizului de defrişare a acestor exemplare
este necesar să delegaţi o persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul
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P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), Sector
5, marţea între orele 9,00 -1300 pentru a semna un Angajament de plantare, dată Ia care
dvs, veţi transmite şi o copie după actul de deţmnere aI acestor terenurí unde se află arborii
ce necesită defrişare (3 ex. arbori). Persoana desemnată se va prezenta Ia Direcţia de
Mediu cu o delegaţie semnată de către directorul societăţii şi o copie după actul de
identitate.

Menţionăm că potrivit HCGMB. nr30412009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru repararea prejudiciului adus
mediului, în compensarea arbońlor uscaţifln pericol de prăbuşire, ce urmează să fie avizaţi
pentru defrişare (3 ex.), AFA —NOVA are obľgaţia plantărU a 8 ex. arbori tineri cu balot de
pămánt cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie (raport de plantare 6:1 pentru exemplarul în declin biologic — 1 exj şi 1:1
pentru exemplarele uscate — 2 ex.) în perioada optimă de plantare (toamna anului 2019 -

primăvara anului 2020) în Iocaţiile unde se vor defńşa arborU.
La finalizarea lucrărilor 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 RMB, in vederea veriflcării 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.
Toaletare — 39 ex., arbori;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢJA DE MEDIU

ua wrt vşp

Str. Tunari

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

CĂ TRE,
S.C. Apa Nova S.A

nr.60A, clădirea Ştefan ceI Mare
Etajele 6-9, Sector 2

(Puncte de Iucru: SRp Colentina (veche), SRp Coientina D-Gf, Comarnic,
SRp Ziduri MoşĄ SRp Pantelimon 1, SRp Pantelimon 2, HerLa, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.19058307110, .04.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu
cu nr.2997/12.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în Iocaţiile de pe raza Sectorului 2, enumerate în tabelul anexat, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.05.2019, 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:
1. Str. Seneslav Voievođ nr.2B (şos. Colentina —veche);
Toaletare:
Curte - Apa Nova:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Catalpa sp. (catalpă) 025-3Ocm h8-1 1 m;
-13 ex. Morus sp. (dud), din care 2 ex. sunt multitulpinale O=20-35cm h10-12m;

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) @20-3Ocm h10-llm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h1 0-11 m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) @=35cm h=llm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm), multitulpinal hlOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte - Apa Nova:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm hBm,
prăbuşire (conform foto anexată).
Toaĺetare — 22 ex. arbori;
Defrişare — 1 ex. arbore, uscat 100%.
2. Comarnic nr.64:
Curtei - Apa Nova:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:
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-15 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-35cm h=8-12m;
-4 ex. Tilia sp. (tei) ®=30-35cm h8-1 1 m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=1 1 m;
-1 ex. Malus domestica (măr) O=25cm h=lOm;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=30-35cm h8-lOm;
-4 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental) 020-3Ocm h=7-1 1 m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 030cm h1 1 m;
-lex. Populus sp. (plop) 045cm hlBm - reducerea cu 112 din volumul

coronamentului în vederea evitării producedi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi
carosabil, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental), din care 1 ex. este bitulpinal 0=20-
3Ocm h=8-6m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=2Ocm h=6m.
Toaietare —32 ex.,arbori.
3. Str. Ziduri Moşi nr.2:
Curte - Apa Nova:
Toaletare:

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, Ja următoarele specü de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) 030-4Ocm h10-llm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-35cm h=B-lDm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=4Ocm h=llm.

Toaletare — 6 ex. arbort
4. Str. Logofătul Dan nr.70:
Curte - Apa Nova:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărh producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

- 4 ex. Morus sp. (dud), din care 1 ex. este multitupinal ®=25-3Ocm h=8-llm, Iipit
de gardul imobilului;

- 4 ex. Acer sp. (arţar) 025-35cm h=8-lOm, )ipite de gardul imobilului;
- 6 ex. Ulmus sp. (ulm) 025-3Ocm h11-12m;
- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) =25-3Ocm h=8-lOm, din care 1 ex, este situat Iângă

gardul imobiiului;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm hlOm;
-1 ex Ailanthus altissima (fals oţetar) 030cm hllm;

Domeniul public — Iângă gardul imobilului:
-1 ex. Populus sp. (plop) O=lOOcm h22m - reducerea cu 112 din volumul

coronamentu!ui în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinhior:
Curte - Apa Nova:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Toaĺetare — 21 ex. arbori;
Defrişare - 1 ex. arbore, uscat 100%.

Bd. Regna EIabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedor5. Bucureşti. Romiia
TeI: 02130555 00
hupihwňv.pmb.rü



5. Şos. Pantelimon nr.225:
Curte - Apa Nova:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărh producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=20-3Ocm h1 0-11 m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm hlOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h12m;
-1 ex. Acersp. (arţar) O=3Ocm h12m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) 030cm h=lOm — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
ToaIetare — 8 ex. arborŕ.
6. Str. Herţa nr.IA:
Curte - Apa Nova:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

Ç -2 ex. Salix sp. (salcie) O=20-3Ocm h10-12m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h12m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h12m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h12m;
-1 ex. Ailanthus altissima (faIs oţetar) e=3Ocm h=1 1 m;
-g ex. Populus sp. (plop) O=45-lOOcm h=20-24m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor in vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Toaleiare — 15 ex. arborî.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru
arborii situaţi pe domeniul public, 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu
afectat echilibrul biologic aI 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 producerfl de
evenimente cu urmări nedorite 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 persoaneior în zona operaţwnilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletăńlor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Având în vedere că Ia veriflcarea efectuată pe teren au fost inventariaţi în incinta
imobilelor de Ia Apa Nova, arbori care necesită defrişare Fiind uscaţi, vă facem cunoscut că
pentru eliberarea avizului de defrişare a acestor exemplare este necesar să delegaţi o
persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadml P.M.B cu sediul în B-dul
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Regina Elisabeta nr 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), Sector 5, marţea între orele 9,00
-13,00 pentru a semna un Angajament de plantare, dată Ia care dvs, veţi transmite şi o
copie după actul de deţinere aI acestor terenuri unde se află arborii ce necesită defrişare (2
ex. arbori uscate lOD%). Persoana desemnată se va prezenta la Direcţia de Mediu cu o
delegaţie semnată de către directorul societăţii şi o copie după actul de identitate.

Menţionăm că potrivit H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru repararea prejudiciului adus
mediului, în compensarea arborilor uscaţi, ce urmează să fie avizaţi pentru defrişare (2 exj,
aveţi obligaţia plantării a 2 ex. (raport de plantarel:1) arbori tineri cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă de plantare (toamna anului 2019 - primăvara anului 2020) în
Iocaţflle unde se vor defrişa arborfl.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 aIin5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărü în teren
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.
Toaielare — 104 ex., arbori;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonia2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
S.C Apa Nova S.A

Str. Tunari nr.60A, clădirea Ştefan ceI Mare
Etajele 6-9, Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorui 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Puncte de Iucru: SH Vatra Luminoasă, SRp Teiul Doamne SRp PetricanĘ SRp Lacul Tei,
Complex Tei, Colentina, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.19058307/10.04.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu
cu nr.2997/12.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialítate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi În Iocaţiile de pe raza Sectorului 2, enumerate in tabelul anexat, vă
comunicăm că, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.05.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaFilor 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:
1. Str, Vatra Luminoasă nr.34;
Toaletare:
Curte - Apa Nova:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-7 ex. Acer sp. (arţar) O=25-35cm h1 1-1 3m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin)e=20-3Ocm h10-llm;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-35cm h=10-12m;
-1 ex. Koelreuteria sp, (băşicoasă) O=35cm hllm;

r -1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=lOm, acoperit cu iederă.

Toaletare — 14 ex. arbori.
2. Str, Cristea Mateescu nr.6;
Toaletare:
Curte - Apa Nova:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frâi i prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arl

-6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30-35cm h=1 1-12mĹ
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030cm hlOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 035cm h12m
-2 ex. Acer sp. (arţar) 020-35cm h=8-1 1 m;
-1 ex. Morus sp. (dud), multitulpinal hllm;

Nr.2997.bI
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-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m;
-2 ex. Fopulus sp. (plop) O=30-őOcm h18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu ramuń
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale
Toaletare — 14 ex. arbort
3. Str. Luntrei nr.2, bI. B8:
Curte - Apa Nova:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

- 9 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-35cm h8-12m;
- 4 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) 030-35cm h=1 1-12m;
- 2 ex. Morus sp. (dud), din care 1 ex. este multitulpinal O=3Ocm h8-1 1 m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) @=35cm hlOm;
-1 ex. Pirus sativa (păr) O=3Ocm h12m.

Domeniul pubhc:
- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin), din care 2 ex. sunt bitulpinale O=25-35cm h8-llm.

Toaletare — 23 ex. arbori.
4. Str. Tuzla nr.8, bLHB:
Curte - Apa Nova:
Toaletare:

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, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud), din care 1 ex. este muititulpinal Iwl4m;
-6 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h8-1 Om;

-1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm hlQm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), multitulpinal h6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor inclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Domeniul public:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h12m, bpit de gardul imobilului.
Toaletare — 1O ex. arbort
5. Str. Dâmbovicioarei nr.10:
Curte - Apa Nova:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eiiminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=12m;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=45cm h=12m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-3Ocm h=6-lOm.

Toaletare — 4 ex. arborL
6. Str. Răscoala 1907 nr.1-3:
Curte - Apa Nova:
Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) 030-35cm h10-12m;
-33 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 020-45cm h10-14m;

uscate, in
prăbuşirea

Bd. Regna Ehsabeţa nr 47, d poştal 050013, sedor5, Bucureşti, România
Tel: 021.30555.00
hLtp:iAwnpmb.ro



-1 ex. Morus sp. (dud) 045cm h12m;
-6 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020-35cm h1 1-12m;
-lex. Juglans sp. (nuc) 030cm h=lOm, înclinat, prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
Toaĺeiare — 43 ex. arbori.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborfl şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224) pentru
arborU situaţi pe domeniul public, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (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 deteriorărfl construcţiilor din
jur şi a reţeielor 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 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.
C Toaleiare — 108 ex., arbori.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Y.
Intocmit: Expefl P,şcoqf An;şoara

c

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ąk4'
Red: P.A.13 ex.124.05.2019
— prezenlul av afost postat pe site- iiI PMB.
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PRJMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü6.iuw.2o CĂ TRĘ
Societatea de Transport Bucureşti
B-dul Djniçu Golescu nr. 1, Sector 1

Spre ştiinţă:
-DI
Str. serg. -

(Imobil str. SżiozuIui nr.22A, Sector 2)

Referitor Ia adresa d-IuF- Ůti,-.4&m inregistrată Ia P.M.B cu nr.1731113/23.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3449/24.04.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a 2 ex. arbori (oţetari) situate în curtea Uzinei de Reparaţii Atelierele Centrale din
str. Dr. Calistrat Grozovici nr.2- 4, sectorul 2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 29.05.2019, 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 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:
Curtea Uzinei de Reparaţii Atelierele Centraĺe din str Dr.Cahstrat Grozovici nr2-4,sectorul 2:

-2 ex. Ailanthus aitissima (fals oţetar) O=20-25cm h=8-lOm, răsărite spontan, Iipite de
calcanul imobilului din str. Silozului nr.22A - reducerea cu 112 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
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-toamna), pentru a nu fi 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 deteriorării construcţblor 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 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 — 2 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria a#ÇPA

č%— &\ Şet Serviciu Avize şi Acorduri,
(‘ ;i Expefl Darnela Vornescu j C

/
..

Intocmit: ExerŢ-icfoi Anişoara

fled: P.A.13 ex./30O5.2019 1/1Ľ c
— prezentul aviz alosl pnstaţ pe sile- uI PMB. C
hup:í/www,pmbro/inslituliifphmad&directiUdirecţia mediuiavize a,boń in consultare/avize a'boń in consuItarephppe dala de
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Spre ştiintă
- Dna
Str.

J

PRIMĂRIA MUNIcIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Sector 2

Referitor la adresa d-nei inregistrată Ia P.M.B cu nr.1730052119.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3379/22.04.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spatele blocului - părculeţ din str. Traian nr.248,bI.303, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, 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 şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 avi2ăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;
Spaţiul verde spate bloc - părculeţ:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de teleton 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor Ht.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 deteriorărfl
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţhle necesare plantărü de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform 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 înälţimea de lm de Ia
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în
părculeţul din spatele blocului, in prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 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, in vederea verificării în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 90%.

DIRECTOR EXECUTW,
Simona-Mar:$t P0134

.> })
‘0:4 JI

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara cfled: PA13 ex.130.O52019 - t tf /
— prezentul aviz alost postat pe siI- uľPMD. http:b\wnv Dmbroinstilulivnrimarialdirectiifdŕrectia medŕu/aviźe arbori in cansu!tareiaze arbnri in cansullareaha, ta ‚..
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Nr. 3379117300521

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanio2Ol9.eu
fl:. ..

DIRECŢIA DE MEDIU

Ü&.IUÍQ 1ü CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
Dna
B-dul Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr6699/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1733521/07.05.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr.3876/0B.05.2019, prin care transmiteţi
spre so)uţionare cererea d-nei

- privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Lacul Tei
nr.78, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, 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 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:
Piantaţie de aliniament — imQbÜ cu nr. 78:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=5Ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre acoperişul imobilului, eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului i a ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 echiiibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărh 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
prevedeiilor 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 — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marţa

Şef Serviciu Avize şî Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu<ff

j Întocmit: Exnefl Pricopi Anişoara
Red: PAJ3 cxj3O.0ä.19 ć
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

UO, IUä
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştüntă:
-Dlť
Str. -‚ Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str. Turnul EiUeI nr.56, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.6569/24.04.2019, inregistrată Ia RM.B cu nr.1734049/08.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3972/09.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
m aliniamenwi din str. Tumul EifleI nr.56, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data
de 29.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanu! locafltăţilor, 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:
Plantaţie de aliniament — imobi! cu nr.56:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=5Ocm h=12m, viabil, a fost toaletat anterior pe partea cu imobilul,
nu prezintă semne vizibile de decin biologic, necesită reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre carosabil în vederea echilibrărü arborelui, conform foto anexate.

Lucrărfle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de te)efon 021i252.77.69, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie 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-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu,(ľ

Intocmit: ExpeţlfricopiAnişoara
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PRIMĂRIA MUMOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

-

CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str. George Fo!escu nr.22, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.7642/09.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1736105/14.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4252/15.05.2019, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentui din
str. George Folescu nr22, inventariat de către reprezentanţii instituţiei dvs. conform foto
anexate Ia cerere, vă comunicăm că Ia verificarea eíectuată pe teren, în data de
29.05.2019, 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 şi completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobŕl cu nr.22:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=65cm h=14m,viabil, nu prezintă semne
vizibile de declin biologic (scorburi, atac de boli i dăunători) situat Ia o distanţă de cca.2m
faţă de clădirea imobilului - 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 ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.MB. 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 echihibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, operaţšune ce se poate executa în
orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorărfl 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 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 EXţEQUTIV,
Simona-MâtFüiPA

Şef Serviciu Awze şi Acordun,

/
ą_

Exped Darnela Voinescçjt(

Întocmit: Experţ4r4opi Anişoara
Red: P.A43 exJSO.O5201Ş

— prezenţul aviz aĺost postie éite- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rompnia2O]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

i.i (üN.2o
CATRE,

Ministerul Afacerflor Jnterne
Direcţia Generală de ProtecVe Internă

Intrarea Răzoare nr.5, Sector 6

(Curte imobiI - str. C.A.Rosefli nr.21, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.2125267/16.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1729780/18.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3289/19.04.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.21 din str. C.A. Rosetti, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 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 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.21:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=4Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate i frânte 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 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 Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eflminării ramurilor uscate şi 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 administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR,tjVa.
Simona-RŞn4

(( LkJ \\ Şef Serviciu Avize şî Acorduri, ŕ
j (W 4,?) Expert Daniela Voinescu A

V4k Đ 07 ni
Intocmit: ExpqF Pricopi Apişoara ‘‘uĄ'

Red: PAJ3 ex./O6O62d -4_f, 7
‘,, J

— prezentul aviz afost postal pe sile- iiI PMB. I IÁ—ĺI
hnp://www,pmb,r&institutii/primariajdirectfl/directia mediu/avize aóo,i n consuttare/avřze a,b&íi in consultńrs.php, ne data de
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PRIMĂRIA MUNIC1RULUI BUCUREŞ11 ompnia2O1ąeu
DIRECŢIA DE MEDIU

13. WN. 2O9
CATRE,

A dministraVa Cimitkelor şi Crematorülor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4

Spre ştiinţă:
-Dna
Str, 1, Sector 6,
- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei t, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1730340/19.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3382122.04.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul
Colentina. fiq. 0.45, Ioc de veci nr.54, conform Actului de Concesiune cu nr. din

ąă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Cimitir, Iocul de veci cu nr.54, fig. 0.45, Iângă cruce:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=5m, uscat 100%, acoperit de iederă.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI 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 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 construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în 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 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 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 verificării în teren
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a plantărilor În compensare. Tn caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. artA din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Defrişare — 1 ex., arbore,uscatlűO%, acoperit cu iederă.

DIRECTOR EXECUTIV,
S ona-Mariana POPA

o' Şef Servîciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu2/j1ĺ

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

Vŕtŕ

07WN. 2019

Red: P.A./3 ex.131.05.2019
— prezenţul aviz afost postal pe site- uI PMB.
http:/iwww.pmb.rolinstitutiiJpńmarĺ&directii/directia mediuĺavi2e aóoń in consultarWavize aitoń in consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNI1PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

i IUN. zwj

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre stiint
- Dl
Aleea Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Avrig nr.14, bI. P6, Sector 2

Referitor Ia adresa d-lui I înregistrată Ia P.M.B cu nr.1730748/22.04.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.3414/23.04.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 2. arbori situaţi în spaţiul verde aferent blocului P6 din aleea Avrig nr.14,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 29.05.2019, 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 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, sc.A — Iateral stânga, parcare auto:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin
trângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=1 1 m, - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate spre
parcare şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 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, 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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 emiterii.
Toaletare — 2 ex., arbori.

DIRECTOR E
Simona-Maç%Đkf\

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Tťţ5, )) Expert Daniela Voînescućpţaű

Intocmit: Expşî)Pricopi Anişoara
Red: P.A.j3 exJO3O6.201 - 4/łJ

— prszenlul aviz afosl postaIpďiTe-uI PMD.
- ( ŚL-Ţ ‘_Áa_7(4 UĄi
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PRIMĂRIAMUNIaPIUWIBUCUREŞ11 Ţ9Oj)ţ929)%ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

. JN. LU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
-Dna
Str. Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Frederic Chopin nr.40, bi.40, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733394/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3845/08.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocului 40 din str. Frederic Chopin nr.40, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 05.06.2019, 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 uiterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiuĺ verde faţă bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuire, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de teleton 021/252.77.89, 1nt224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acçes, 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 tánăr.

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 conĺorm 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, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 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
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a plantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
no rm ativ.

Asociaţia de proprietari are ob!igaţia, 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 — 1 ex., arbore, prezintă scorbură pe truncht

j!b EXECUTIV,
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Dpniela Voinescu

AL
ĺntocmit: ExpeĄ Pricopi Anişoara

Oz !U. 20í9

Red: PAJ3 exJO6.062019
— prezentul aviz afost pnstat pe sile- ul PMB.
hnpJ/wwwpmbwJinstŤIutiVpńmańaidreçIiitdirectia mediuJavze a,toń in consultar&avize arboń in consultarsphp. pe data de
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PRIMĂRIA MUNIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

çwţ?9J2ąą

13. lUN.zÜi CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Sector 2,

A.D.P. Sectorul 2
Direcţia de Mediu

Nr.3860/1 733743/

Spre ştiinţă:
- DI'
Str.
- A.D.P. Sector 2
Şos. ElectronicH nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa nr. 6693/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733743/07.05.2019 şi Ia cu nr.3860/08.05.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat io cuilea imobilului cu nr.3 dfin str. Precupeţii Vechi, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 29.05.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intraviianui localităţiior, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte ŕmobiI cu nr.3:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=GOcm h=16m, Iipit de calcanul clădirü învecinate - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerü 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 (A.F.13, 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, 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 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 deteriorării 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 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
Simona-fljprŢa

I ŞefServiciuAvizeşiAcorduri,

..

Expefl Daniela Voínescup

Intocmit: Expertfţicopi Arnşoara

Red: P.A.I3 exjO3Ü6.2019
— prezentul aviz alnst postat pe site- iiI PMB.
htln://yn,w.pmb.ro/institutiVp,jmariaidireclii/direçtia mediulavize arboń in consuitare/avize a,boń in consq(are.hp. ne dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

13 IUN. 2019 CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
- Dna
Str.
- Asociaţiei de proprietari
Str. Vidin nr.6, bI.51, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6692125.042019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1733747/07.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3861/08.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei

privind emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
în spaţiul verde aferent blocului 51 din str. Vidin nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 29.05.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intraviianui iocalităţiior, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare 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 faţă bloc 51, sc.3 — Ia teral dreapta:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=8-llm, afectează curtea imobilului cu nr.4C din str.
Vidin - reducerea cu 1/3 din voiumui coronamentelor şi ebminarea ramurilor uscate i frânte, 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramuriior 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 deteriorării construcţülor din jur şi a reţetelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are ohligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 2 ex., arbori.

DIREC:
Simoa

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu2ĄÄť

Întocmit: Exqeyt P,çicopi Apişoara
Red:P.Aj3exj31052019 CtŢ/(LłJQJÁJ ‚‘ 07 Iljtą 7Oo
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PFUMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 opipnja2Q1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

t

CĂ TRE,
Dna

Str, i sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Badea Cârţan nr.67, bi.37A, Sector 2,
- A .D.P. Sector 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2, nr.6698/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733762/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3868/08.05.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari din str. Badea Câdan nr.67, hI.37A, privind emtterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului dvs., cu nr.67
din str. Badea Cârţan, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţňor verzi din intravHanu IocałităţHor, cu moditicărUe 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:
ToaI etare:
Curte imobil cu nr.67:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35-4Ocm h=11-12m, Iipite de gardul imobilului -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care se atlă
arborii, 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 arboriior
(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 anu)ui), evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 3 ex., arbori.

DIRECTOR IV,
Simona

.: IIIŤ şefServicwAWzeşlAcordun,(

q .. / Intocmit Ex d Pncopi Anşoara

/Rsd: P.A,13 sx.IQG.O6.2019
— prezentul aviz afost pasţat pe site- iiI PMB.
hrtp:I/www.pmb.roľinstitutiiipńmadaJdireçliIdĺrectia mediu/avizs arboń n consultare/avize arbnd n consultare.php, ps data đe
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PRIMĂRIA MUMCIPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

r9p29J2ęą

Nr.3870/1 733516/

Spre stüntă:
- DI

‘‘ (UF 1ůi
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. ElectronicU nr.44, Sector 2

Str. L .
‚ Sector 2,

- Asociaţiei de proprietari
Str, Grigore Ionescu nr.1, bI. T59, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6663/25.04.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1733516/07.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3870/08.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
în spaţiul verde aferent blocului T 59 din str, Grigore Ionescu nr.1, vă comunicăm că Ia veriticarea
efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care1 in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — Iocul de parcare cu nr 11:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=12m, inclinat spre Iocul de parcare cu
nr.1 1 - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, 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 deteriorărfl construcţiflor din jur şi a reţeieior 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 aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toale I ex., arbore.

DIREC Et JV,
SimoMr a

S
-1

Intocmit: ExpeĘ Pçicopi Anişoara
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl ompnia2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă:
-Dna
Str. ‚ Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Grigore Ionescu nr.83, bI.44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6662/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

O nr.1733504/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3871/08.052019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 44 din str. Grigore
Ionescu nr.83, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, 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 ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Oefrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — íateral dreapta:

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn), trrunchi fără coronament O=25cm h=6m, uscat
100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeielor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei ĺucrăńlor, siguranţa bunurflor şi a persoane)or în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defri$rilor, în 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplaruiui corespunzätoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în 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, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Nr. 3871/1733504! IUN. /U
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

În xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

07. WN. 2Ui

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela VoinescLţ..—

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

Red; P.AJ3 ex10306.2019
— prezentul avi2 alosţ postat pe Si!e- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ro[npnia2Oi?.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CÁ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
-DIL.
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6700/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733528/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3877/08.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Traian nr.125, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, 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 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 situate în
plantaţia de aliniament:
P!antaţie de ahniamenf — imobiI cu nr. 125:

-1 ex. Acer sp. (arjar) O=3Ocm h=7m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, Iipsă
ritidom, în declin biologic t (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie & spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-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 legal al 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 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în tuncţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, in urma defrişării
(cu păstrarea obligatorie a alveolei), iar 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. 3677117335281
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La finalizarea lucrărilor de plantare conform 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, in vederea verificărU în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

no rmativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterU.
Defrişare — 1 ex, arbore, in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si a-Mariana POPA

\
Şef Servicîu Avize şi Acorduri,

Expefl Dauľela Voinescu

Intocmit: Exper5Prjcopi Anişoara

iţ

Red: P.AJ3 ex.103.06.2019
— prazentul aviz aíost postaţ pe site uI PMB,
htţpj/wnvpmb.roŢinsţiIutiijpńmahajdirectiUdirectia mediij/ayize arboń in consultare/avize arbod in consultare.php, pe dala de
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PRIMĂRJA MUMOMULUI BUCUREŞTI ţopipnp2Q).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
S.C Joy Business &R.L. prin dI

Str. Teiul Doamnei nr.9A, Sector 2
Spre ştiinţă;
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.6721/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733590/07.O5.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3893/08.05.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în str Teiul Doamnei nr.9A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
29.05.2019, 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 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:
Toa)etare:
Str. Teiui Doamnei cu nr.9A:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=7Ocm h=20m, încastrat în clădire - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar
specia Populus având lemnul de esenţă moale şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal 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
spaţülor 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 deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, 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.

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

DIR ¶?t2aE)& - TIV,
Sim a-AD4ana p PAun

*

Şef ServiciuAvizeşi Acordufl,

Întocmit: ExPeşi)PrcoPi Anişoara

fled: PAJ3 exjO3.06.2019 0;
— prezenlul aviz atnst postat pe site- ul PMB. (http;//www.pmúroľinstitutii/primahaidirectivdirectia mediulavize arboh in consultar&avize arboh in consultare.php, ne data
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PRIMĂRIA MUI'IOPIUWI BUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ą4 .. LJIL LOj

CĂ TRĘ
Dna i

Str. ‘,Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1735078/10.05.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr4115/13.05.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.154 din str. Viitorului, conform
Contractului de Vânzare - Cumpărare nr. din - vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, 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 şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr. 154:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Scm h=lOm, Iipit de gard, înclinat spre stradă, —

prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eflminarea acesteia i reducerea
reducerea cu 1/2 din înălţime, 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 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, 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 construcţiiior 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 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 emiterfl.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTQR
Simona-Ma a FVPJI 4\°

Şef Serviciu A vize şi Acorduri,
Expert Daniela Voines5ş

Întocmit: Exp,erţ Pricopi Anişoara

Red: PA./3 ex.ĺ04.06.2019 /
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PRIMĂRIA MUNIOMUWI BUCUREŞfl opqrjç2Q19.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

1. ‘UN ?Q1

CĂ TRE,
Dna

Str.,i
- Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1735672/13.05.2019 şi la Direcţiade Mediu cu nr.4185/14.05.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentruintervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.27A din str. Balotului, văcomunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, s-a inventariaturmătorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privindreglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şicompletările 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.27A:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din înălţineacoronamentului şi eflminarea ramurilor uscate, in vederea evitărU producerU 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 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-Ioamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa ín 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 apflcându-se
sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

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

U C

DIAECTOR CUZJ%$Ş"
Simona-Mar

Şef Servicîu Avize şi Acorduri,

.4,
- Expefl Daniela

Voinescuí(
Intocmit: ExpeçţPricopi Anişoara

2/04/
Red: P.A./3 ex.iO6OG2019
— prezentul aviz afost pastal pe siţe- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

i ?UN. 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Parcul Obor — scuar O/imp, Ioc de joacă pentru copii, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 7203/06.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr1735550
/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4194/14.05.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei
adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariat de reprezentantul instituţiei dvs.,
şi menţionat în cerere (însoţit de fotografiile aferente), situat în Parcul Obor- scuar Olimp, vă
comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale 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 cu extragerea rădăcinilor a unui arbore (Acer
sp. — arţar), care prezintă scorburi pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţülor sau reţelelor aeriene din jur.

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 đe lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Parcul Obor, în prima perioadă optimă de plantare,
în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că vă revin următoarele ob)igaţfl prealabile punerii în aplicare a lucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratowlui Iegal al spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

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

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

Iłż I
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, Iit.b din Anexa 1 la H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore, cu scorburi pe trunchf

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

jp
it QUJ \

ii
- - -

Şef Serviciu Avize şi Acordun,
Expert Daniela Voinescu

Intocmit: Expert ricopi Anişoara

.4!

Ui IUN. 2019
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PAJMĂRJA MUNIIPIULUI BUCUREŞ11 çopippa2Çţ19.eu
DIRECTIA DE MEDIU

i&JVN2019
CĂTRE,

AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Direcţia Helaţii cu Publicul şi Registratură
- B-du Reaina Eflsabeta nr.42, Sectoru) 5

-Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Teiul Doamnei nr.5, b127, Sector 2

fleferitor Ia adresa Direcţiei Relaţii cu Publicul şi Registratură cu nr.1735508
/5615/1/15.05.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediii ri nr.4283/15.052019, prin care
transmite spre soluţionare cererea d-Iui - s privind emiterea avizului de
speciaítate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 27 din
str. Teiul Doamnei nr5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
29.05.2019, 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.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc - părculeţ:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuritor înctinate accentuat spre trotuar şi carosabil
şi eflminarea ramurilor uscate din coronamente, Ia următoarele specii de arbori:

-7 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=-20-3Ocm h=8-12m;
-2 ex. Juglans sp. (nuc) O=25-3Ocm h=1 0-11 m.

Eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:
-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=-25-3Ocm h=8-9m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm h=Gm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din Jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

Iłrm II
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-defrişarea şi extragerea rădăcinhlor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat1 avizat pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui

arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de đe 20-28cm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 finalizarea lucrăriior de plantare conform art9 alin.5 din

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în

a plantărilor in compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni

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 locatarilor.

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

Toaietare - 13 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

ü 7 Wt'. ?jÍ

Red: PA./3 e404.06.2019
— prezonţul aviz atosţ pnstat pe site- uI PMB.
htţoJ/wwwcmb.roľinsttutWońmańaJdirectjL'djrectia medî&avze ajbań u cnnsuJIar&auize ajbnń n çonsultare.vhn, oe data de

răspunzător de supravegherea
zona operaţiunilor, respectarea

privind execuţia toaletărilor şi
art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
vederea verificării în teren
conf. arL4 din aceIaşi act

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - riana POPA

ŞTA

wş
Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Expefl Daniela Voinesşţ

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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PRIMĂRJA MUNI1MULUI BUCUREŞ11 omania2Oi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CA TRE,
Administťaţia Cimitirelor şi CrematorüIor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4

Spre ştiinţă:
-Dna'

- -

Str.
- ‚ Sector5,

- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei - înregistrată Ia P.MB cu
nr.1737752/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4539/20.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul
Colentina, fig. K27, Ioc de veci nr.59, 61, conform Actului de Concesiune cu nr. din

vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind regementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocaľtăţilor, 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:
Cimitir, Iocul de veci cu nr 59, 61, fig. K27:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=45cm h=16m, prin poziţionarea sa arborele a dărâmat
crucea din marmură de pe mormânt,care era aezată Ia picioare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluin Iegal aI terenului pe
care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuI Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eíminărfl 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 construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.CG.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

Ii;= i
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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 RM.B, în vederea verificărü în teren

a plantärUor 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., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo - &riana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescur

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara

O 7.

Red: P.AJ3 ex.131.05.2019
— prezenlul aviz afosl poslal pe site- ul PMB.
htlp:/ívn,w pmb.mľlnstitutii/pńmahaldirsctiiidirectia mediWavize arbnri in consultar&avize arbod in consultarenhp. pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 çprţa2Q,19.eu
DIRECTIA DE MEDIU

lä ?UN, 2019
CA TRE,

Direcţia Generaiă pentru Admnistrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială Specială nr.2
Str. Corabia nr.57, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.2348/20.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1738074/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4598/21.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale Speciale nr.2 din privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea şcolii din str. Corabia nr.57,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte şcoală - faţă:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=40-5Ocm h=16-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnui de esenţă moale.

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, la următoarele specU de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=9m;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=35cm h=1 Om.

Curte şcoală - spate:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m, afectează acoperişul clădirii;
-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=50-55cm h=1 6-1 8m.

Defrişarea şi extragerea râdăcinilor:
Curte şcoală - faţă:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=4Ocm h=12m, prezintă scorburi vizibile Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care
se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

Nr.4598/1 738074!
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orżce perioadă a anului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de materiai

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 toaletărilor şi

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.GM.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie đe specie, în curtea şcolii, în prima perioadă optimă de plantare,

în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărH 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 emiterii.
Toaletare - 7 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorburi

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M OPA

ą\ $‘ j7 Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

knwj" Expefl Daniela VoinescLs(,

Întocmît: Expeţ3 Pricopi Anijoara
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— prazentul aviz afnst postal pe site- uI PMB
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PRJMĂRIA MUNIIPIULUI BUCUREŞ11 ompnia2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ljj9
CĂ TRE,

Direcţia Generală pentru Admnistrarea
Patrimoniuiui Imobiflar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială “Grigore Ghica Voievod"
Str Lăptari Tei nr.23, Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.2347/20.05.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1 738077/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4600/21 .05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Şcofli Gimnaziale « Grigore Ghica Voievod » privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea şcoiii din str.
Lăptari Tei nr.23, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29O52019,
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
modificările şi completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte scoală:

-1 ex. Popuius sp. (piop) O=55cm h=14m, prezintă scorburi pe şarpante şi ramuri
uscate, ciuperci afiate ia baza arborelui, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi, Iipsă ritidom, în
declin bioogic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija AD.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeleior
aeriene şi creându-se condiţiiie necesare piantării de material dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişăriior, în 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 arbońlor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu baiot de pământ, cu circumferinţa trunchiuiui de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea şcolii sus menţionate, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 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 verificării în teren

Ił2 I
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a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apHca sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare —2 ex., arbori, cu scorburí, în declin biologic.

Red: PAJ3 ex/03O62019
— prezen(uI aviz afost postat pe site- uI PMB.
hIlp /íwww nmb rnRngtlţutiipnmanaJd,reclíLídirectla mediu/avize arton Ii consultar&avize aiton In consuliare php De dala đe
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PRIMĂRIA MUNIIPIULUI BUCUREŞ11 opnç29).eu
DIRECTIA DE MEDIU

13, IUN 2019
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronícü nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei d e proprietari- preedinte dI
Str. Alexandru ceI Bun nr.14, bI.T22, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.3194/15.052019, mnregistrată Ia P.M.B cu
nr.1738751/21.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4662/22.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui preedinte Asociaţie de proprietari privind
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului T22 din str. Alexandru ceI Bun nr.14, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, În data de 29.05.2019, 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 modificăriie 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 cadrui plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti,, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — faţă bioc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor frînte şi uscate, în vederea evitării producerfl de
pagube materiale sau accidente prin trângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţŕul verde faţă bloc — intrare:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din plantaţia
de aliniament:
Plantaţie de aliniament — faţă bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=4m, Iipsă ritidom pe cca.h 2m cu ciuperci saprofite pe
trunchi, în declin biologic, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluQ;

IľIII
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

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

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,

măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia bază şi înăIţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie đe specie, astfel: lex. în alveola rămasă iiberă în aliniament cu
păstrarea obligatorie a alveolei i Sex. arbori în spaţiul verde aferent blocului, in prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 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 RM.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor in 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.

Menţionăm că pentru ceilalţi arbori Direcţia de Mediu a emis avizul de specialitate cu

nr.2173/05.04.2019 privind toaletarea a 13 ex.arbori.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare - 2 ex., arbori;
Oefrişare - 1 ex., arbore, În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
S fllN iana POPA

3.&, JJ \ Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
? Expert Daniela Voinescu
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DIRECŢIA DE MEDIU

1 IÜN. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- DI
B-dul ( Sector 2,

Referitor Ia adresa d-Iui i, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1739120/22.05.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.4747/23.05.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului M1, sc.A, din b-dul
Chişinău nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2001, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 prívind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrărite de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.F. Sector 2 (nr.

de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de prQtecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creândwse condiţiile necesare plantărH 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 apľcându-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 arboretui 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 20-28cm, măsurată la înălţimea de lm de Ia
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 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 verificării în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Ma a

- I - Întocmit Expfl Pricopi Anişora
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PRIMĂRIA MUNICIFIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

9wtąq]2ęy

13, WN. 2019
CĂ TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electroniciî nr.44, Sector 2

(Str. Silvestru nr.21 intersecţie cu str Popa Petre nr. 15, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 8088/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1738949
/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4765/23.05.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei
adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariat de reprezentantul instituţiei dvs.,
şi menţionat în tabelul (însoţit de fotografiile aferente), situat în aliniamentul din str. Silvestru
nr.21 intersecţie cu str, Popa Petre nr.15, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiiior de
aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore (1 ex.
Acer sp. .aîar, cu păstrarea ob!igatorie a aĺveoĺeQ, uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin gra dvs.,
evacuîndu-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

Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arboreiui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederiIor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumterinţa trunchiuiui de 20-28cm, măsurată
Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alveola rămaă Iiberă în urma defrişării (cu păstrarea
obligatorie a aiveoieior), în prima perioadă optimă de piantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obflgaţfl prealabile punerfl in aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţU;

- informarea cetăţenilor, in timp utii, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându

Nr. 4765/1738949!
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se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de

decizia fiecărei instituţií.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,

va fi consiđerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

arL4, lit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Oefrişare -I ex. arbore, uscat 100%.

DIREC ĘXECUTW,
Sim g%y' POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expert Danielę Voinescu

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara
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PRIMĂHIA MUMIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Str. Aurel VIaicu nr.86 — intersecţie cu str, Erou Ion Căĺin, Sector 2)
(Caĺea Mo$Ior nr.237, bL45, scara 1, spate, sectorul 2)

‘ufl LUI'INr. 4766117389461

Referitor Ia adresa dvs., nr.8142/14.05.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1738946/22.05.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.4766/23.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 45 din Calea Moşiior nr.237, scara 1, spate şi în plantaţia de aliniament din
str. Aurei Vlaicu nr.86 intersecţie cu str Erou Ion Călin, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, 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 modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
aiveoieior stradale din cadrul plantaţiiior de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Detrişarea şi extragerea rădăciniior, cu păstrarea obligatorie a alveoiei din piantaţia
de aliniament:
1. Str. Aurel Vlaicu nr.86 - intersecţie cu str, Erou Ion Călin:
Plantaţie de aliniament — imobiI cu nr.86:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi şi Ia baza
acestuia, în declin bioiogic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
1. Calea Moşilor nr.237, bI.45, scara 1 spate:
Spaţiul verde spate bloc 45— sc. 1:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=Bm, prezintă scorbură Ia baza coronamentului i ia
baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor 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 deteriorărh construcţiilor din jur şi a reţeIelor
aeriene şi creându-se condiţUle necesare plantării de material dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 arboriIor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
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circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării

(cu păstrarea obligatorie a alveolei), 11 ex. arbori în spaţiul verde aferent blocului 45 din
Calea Moşilor nr.237, în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2019,

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

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 —2 ex., arborĄ în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon -Mariana POPA

niuw a
vI133

Şef Serviciu Avize şî Acorduri,
Expert Daniela Voine u

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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fled: P.A13 ex.103O6.20W
— prezentul aviz afast postat pe ste- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNI1P1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 3. WN. 2019
CĂ TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str. Sfântuĺ Ştefan nr.21, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 4143/14.05.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1738943
/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4767/23.05.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori, conform ceńnţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentantul
instituţiei dvs., şi menţionaţi în cerere (insoţit de fotografUle aferente), situaţi în plantaţia de
aliniament din str. Sfântul Ştefan nr.21, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore (1 ex.
Acer sp. arţar, cu păstrarea obligatorie a alveoleQ, uscat 100% situat în plantaţia de
aliniament din str. Sfântul tefan nr.21.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
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, în alveola rămaă Iiberă în urma defrişării (cu păstrarea
obligatorie a alveolelor), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii in aplicare a lucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului legal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;
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- informarea cetăţenilor, În timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu

precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându

se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de

decizia fiecărei instituţH.
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

art.4, lit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că pentru aI doUea arbore Ia care faceţi referire în cerere (Gleditsia sp. —

glădiţă) nu avizăm defriarea intrucât fotografia anexată cerereü prezintă lx. Juglans sp.

(nuc) í nu G!editschia sp.

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

Defrişare -1 ex. arbore uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaMariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescv(

Întocmit: Expefl P icopî Anişoara

ţ37.Wť1U

Rsd: P.Aj3 ex.104.062019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 omania2w9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Plantaţie de aliniament - b-dul Lacul Tei nr 112, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 8144/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1738940
/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4768/23.05.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei
adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, inventarĺat de reprezentantul instituţiei dvs.,
şi menţionat în cerere (insoţit de fotografiile aferente), situat in aliniamentul din b-dul Lacul
Tei nr.112, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederite Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor (cu păstrarea
obligatorie a alveożei) a unui ex. arbore (Tilia sp. — tei), care prezintă scorbură în
fereastră, Ia baza trunchiului cu Iipsa cilindrului central, în declin biologic, pericol de
prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeńene din jur.

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 1 m de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma
defrişării, cu păstrarea obligatorie a alveolei şi 5 ex. 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 conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 ta 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 in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ad, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţU prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire ta arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratowlui Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
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se cont de zona de acţiune şi fuxuI auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de

decizia fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,

va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art.4, Iit.b 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.
Defrişare - 1 ex. arbore, cu scorbură în fereastră, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIVJ
Simona-Mariana POPA

lfliC

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expert Daniela Voines%s

Întocmit: ExpeyIPricopi Anîşoara

Red: PA/3 eW31052019
— prezentul aviz afosl pnstat pe sito- ul PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2O19.eu
ľ-., —‘ bl:.-»..

DIRECŢIA DE MEDIU

13. IUN.7019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Parcul Titus Qzon, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 8141/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1738920
/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4771/23.05.2018, prin care solícitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei
adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, inventariat de reprezentantul instituţiei dvs.,
şi menţionat în cerere (însoţit de fotografüle aferente), situat, în Parcul Titus Ozon, vă
comunicăm că, în contormitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădäcinilor a unui ex. arbore
(Acer sp. — arţar), ce prezintă scorbură Ia inserţia celor două şarpante, în declin
biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru 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 đe 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de 1 m de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Parcul Titus Ozon, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

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

- 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, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

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

art4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare - 1 ex. arbore, cu scorbură Ia inserţia celor două şarpante, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Red: P.A.13 ex'31.05.2019
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela VoLhescu

Întocmit: Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUMOHULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
h7 biI,,Ic —‘ .w&.U—XtWDIRECŢIA DE MEDIU

13, !UN, 7019
CĂ TRE,

AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştUntă:
-Dna
Str.

.
Sector 2

- Asociaţia de proprietari
Str. Johann Sebastian Bach nr.5, Sector 2

Referitor Ia adresele d-nei a i a Asociaţiei de proprietari, înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1740057/24.05.2019, 1737264/16.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4965/27.05.2019, 4360/17.05.2019 prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din str. Johann
Sebastian Bach nr.5 (conform Minutei încheiată Ia data de 16.042019 între reprezentantul
de Ia Apa Nova şi dI (arborele se află Iângă reţeaua de canalizare şi împiedică
Iucrările de inlocuire a racordului menajer), vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 29.05.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normee de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriuI Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiu( verde faţă bi'oc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=Bm, situat iângă reţeaua de canalizare, sistemul
radicular aI arborelui afectând reţeaua de canalizare, fapt constatat de reprezentanţii Apa
Nova (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector, în regim der urgenţă (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 plantărU 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 Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
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circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, in prima perioadă

optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finaflzarea 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, 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 ?I afişeze,

în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Defrişare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim a?Mai'íana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit: Experţ1Dricopi Anişoara

O7lU1 12IT&

Red: P.A./3 ex./O3O6.2019
— prezenlul aviz alosl postat pe site- uI PMB.
htlp:/íww-w.pmb.rofins(tuűi/pdmada/directii/directia mediuiavize prbod in consuUaretavize arbad in ccnsultarehy. pe data de
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PRIMĂMA MUľJIPţULUI BUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

14, IUN. 2019

DII
CĂ TRE,

rwsp?91?:ęy

Stť.
Spre ştUnţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. ElectronicU nr.44, Sector 2

I Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul nr.3131/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1737725/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4396/20.05.2019, prin care transmite
spre soiuţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.13 din str. Ion Luca Caragiaie, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 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 şi
completările ulierioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 13:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=55cm h=16m - 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, 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 căiie de acces1 Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeleior
aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
ToaIetare1 ex., arbore.

DIRECTOR
Simona-A&ianać$2PĂ

Intocmit: Expert Pncopi Anişoara
Rnd: P.A13exJ07.06.2019
—prezentul aviz afosl poslat pe site- ul PMB. hţtp:flwernymb.rorrnstitutii/phmariwdirectiiĺdŕrnctia mediWavize a,bo,i in consultare/avize a,bori in consularnphp, pe đata
de

iI

Nr.4396/1 737725!

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

-2
.4

/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞH
DIRECŢIA DE MEDIU

‘4. WN. lüjii
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PU8LIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţia de proprietari
Şos. Pantetimon nr. 86, bI. 409A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8191/15.05.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1738774/21.05.2019
— şi Ia Directja de Mediu cu nr.4671/22.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
In aliniamentul din faţa blocului 409A din şos. Pantelimon nr. 86, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 05.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţlilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — faţă bIoc 409, scaraA:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=1 1 m, format din două şarpante, îndepărtarea şarpantei frânte
de la punctul de inserţie cu trunchiul, iar a doua şarpantă necesită reducerea cu 1/3 din înălţime în
vederea echilibrării acesteia.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 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, in perioada de repaus vegetativ a aitorilor

— (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi f rânte, 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 construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 la data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECT$ÍŮ'ĄY
Simona4arian$'2PA

ţ(& k62'' * Şef Serviciu A vize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voínescu

t& / 0Ă%'e,/ - .

( Intocmit: Expe ncopi Arnşoara

ĺĺ »fled: P.A./3 ex.IO1.06.2019
— prezentul aviz aiosl postat pe site uI PMB.
httpiíwww.pmbra/insthutiuphmańaídirectiUdirectia mediuiavize arboń in consultar&avize arboh in consultarephp, pe data de

Ił? I il

Nr.467111 738774/
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PRJMĂRIA MUcIPIULUI BUCUREŞ11 rçw29J2ęą
DIRECTIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.8333(16.05.2019, inregistrată la P.M.B cu nr.1739512123.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4912/24.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentul din str. Turnul EiheI nr.58, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
05.06.2019, s-a inventariat următorut 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 Sucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de alŕniament — imobil cu nr.58:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=6Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eiimtnarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, îndepărtarea ciotului uscat şi
eliminarea drajonilor de la baza trunchiului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(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 lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărH construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DrnECJ$W?ÄĘUTIV,
Simď$a-MadajflOPA

/( i2 Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu7şÇ

Intocm,t. ExpeĄ %‚cop, Arnşoara

exJO7.06.2019 /04'
— prezentul aviz a(osl postat pe site- uI PMB. cuţ,9
hIn //www nmb rnrlnstliutll/onmanaldlrectllldlrectla med,Wavize arbon ‚n consultar&avize arbon in consultare php pe data de

Nr.491211739512/ 14. IUN. 2019
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8839/21 .05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1740927/28.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5059/29.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui - privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentul din str. Turnul Eiffel nr.72, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentw 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:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr. 72:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=65cm h=14m - reducerea cu 1/3 din
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerh de
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
nefavorabile, afectează acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normete 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,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţUlor 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 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toalętare71 ex., arbore.

ĐIRĘCTOREXECUTIV,
Si,$na-Riišf naPOPA451

- n
Intocmit: Expert Pricopi Anişoara ŁÎG7I ‚0ĺ

Red: P.A13exJ07.O6.2019 ĺ—prezenlul aviz afost postat pe site- uI PMB. htIpUvwvm.pmb.rohnsţitutiiĺpńmanWdirect/direcţia mndiuĺavize arbod in consultareiavize arboh in consulţarn pbD, pe dalade
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PRIMĂRIA MUNICIFIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

Nr.505911 740927/ 14 !LJN 2

Spre ştiinţă:
-DI

o
2

volumul
pagube
meteo

Şet Serviciu Avize şi Acorduri, ‚_

Expert Đaniela Voinescu$t

Bd. Regna Eüsabeta nr 47. cod ştai O13. seor 5. BacuresU. Rr.ănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl rowqnp2Qj.eu
DÍRECŢIA DE MEDIU

Nr.4195117355471 2 1JUW2QI9
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

(os. tefan ceI Mare nr 15, spate bloc, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.7205/06.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1735547/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4195/14.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului din şos, Ştefan ce Mare nr.15, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.062019, 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 şi completările ulterioare, 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 — parcare auto amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=8Ocm h=20m - reducereä cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) e=30-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitării 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 situate în
parcarea auto:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-4Ocm h=8-lOm, uscate 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibruI biologic aI 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 tänăr.

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

Bd. Regina Elişabeta nr 47 taI O513, sedor 5, B4neşü. Rnánb I I



prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 30412009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform prevederüor H.CG.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 Ia înălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, în alveolele rămase libere, în urma defrişării, cu

păstrarea obligatorie a alveolelor, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului

2019, primăvara anului 2020.
La flnalizarea Iucrărüor de piantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

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

a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

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

Toaietare - 3 ex., arbori;
Defńşare - 2 ex., arbore, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- 7Š PAn

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Danîela Voinescu

Întocmit: Expe Pricopi Anişoara

Ĺ4L

19HUN.2Q

Red: PĄ/3 ex/1B 062019
— prezenţul awz afost postaţ pe site- uI
hUp:Uvn'.pmbroIinstitutjiĺprimah&dirpctji/directía mediuÍavize arboń in ccnsullarelavize a,tari in consulţarephp. e data ds...
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.4191117358$81 w zoi21 CĂTRE,
Inspectoratul de Poliţie aI Judeţului IIfov

SerdciuI Logistic
prin dna a

Şos, Fabrica de Glucozá nr-í, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.4136704122.04.2019, inregistrată Ia P.M.B cu

nr.1735888/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4191/14.05.2019, prin care solicitaţi emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.5-7 din

şos, Fabrica de Glucoză i din curtea imobilului cu nr.2b — 2c din b-dul Dimitrie Pompeiu, conform

Certificat,jIin d ‘nregistrare Fiscaiă nrl 1, Oficiu de Cadastru

nr. -. Extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. si Delegaţiei

nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2019,

s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007,

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaietare:
1. Şos, Fabrica de Glucoză nr.5-7:
Curte imobil cu nr.5-7, spate:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=5m — eţiminarea unui etaj de ramuri in vederea

ridícăríí coronamentului.
2. B-dul Dimitrie Pompeiu:
Zona Cazier:

-2 ex. Acer sp. (arţar) ć3=30-35cm h=10-llm, Iipiţi de gardul imobilului din str Dimitrie

Pompeiu nr.2C — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre curtea imobilului

zona Caziercf. Codului Civil ań.613,aiin.lsi 3.
Curte imobil cu nr.2C din b-duĺ Dimitrie Pompeiu — &A.&, ĺaţă c!ădire:

-2 ex. Populus sp. (plop) =40-80cm h=20-24m - reducerea cu 1/2 din volumul

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

prăbuşirea de ramuri arborH având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar

specia Populus având Iemnul de esenţă moale;
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in vederea

evitădi producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în

condiţii meteo nefavorabíle, Ia următoarele specii de arborí:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=35cm h14m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3ocm h1 lm -

-6 ex. Acer sp. (arţar) 25-30cm h11-13m, Iípite de gardu( imobÉIuIui - reducerea cu 1/2

din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerfl de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Morus sp. (dud) =45cm h=12m - reducerea cu 1/2 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 nefavorabiIe.

Curte imobfl cu nr2B, b-dul Dimitńe Pompeiu- garaje:
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 ramuri1 în

condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

Sd. Regina Eksabeta ns. 47. cvd poşiai 050013, sedor5. Buuueşli, Romănia [7
TeI: 021305.5500 3 — UKĄS



-3 ex. Sophorajaponica (salcâm japonez) ®=25-3Ocm h11-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) =30cm h=lOm — inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri învederea ridiçării coronamentului;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=30cm h=lOm, Iipšte de gard - reducerea cu 112 din volumulcoronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materialesau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile-5 ex. Populus sp. (plop) ®=40-5Ocm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumulcoronamentelor in vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şiprăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iarspecia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăciniior;
1. Şos, Fabrica de Glucoză nr.5-7:
Curte ímobi/ cu nr 5-7, spate:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conĺorm foto anexată)Curte ŕmobi! cu nr.2C din b-dul Dimitrie Pompeiu — S.A&, faţă ciădire:-2 ex. Populus sp. (plop) ®=40-SOcm h=18-20m, uscate 90-100%, pericol de prăbuşire(conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se aflăarbDrii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri deprevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada derepaus 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 aanului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimentecu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţieiIucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuluişi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-sesancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cubalot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia inăiţimea de im dela bază şi inălţimea exemplaruiui corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, inIocaţHle din şos, Fabrica de Glucoză şi b-dul Dimitrie Pompeiu nr.2b — 2c, in prima perioadă optimăde plantare, in toamna anului 2019, primăvara anului 2020, potrivit Angajamentului de plantarenr.4191/1/ 06.06.2019.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.Toaletare - 24 ex., arbori;

Defrîşare - 3 ex., arbore, uscate 90- 100%

DIRECJD&ĘXECUTIV,
Simon*-Wi&i%ia POPA

ĺď
H< çtt.

v.tś
Şef Sewiciu Avize şi Acorduri,

Expefl Dan,eia Voines9ş_‘N RO

Intocmit: Expe Pricopi An4oara

1 WN. 2019

Red: P.A./3 eyJl806.2019
— prezentul aviz aťost postaI pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl ţop'pnq2O1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

2 L WN. 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, SectQr 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str Frederich Chopin nr.24, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr7856/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1738431/21.05.2019şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4658122.Q5.2019, prin care solicitaţi emiterea avizułui de specialitatepentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din str. Frederich Chopinnr.24, vă camunicăm că Ia verifcarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2019, s-a inventariaturmătorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr 24/2007, privindreglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şicompletările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţülor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;
Spaţiul verde faţă bloc- str. Frederich Chopin nr.24:

-1 ex. Abies sp. (brad) =20cm h=6m, frănt uscat 90% (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nrde telefon 0211252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normelede protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasăpentru a nu bloca căite de acces, (uându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărflconstrucţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condíţiile necesare piantării de matedaldendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţieiIucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuluişi a tehnolagiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuniconform 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cubalot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia inălţimea de lm de Iabază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiulverde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvaraanului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţiobligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcărfl în teren a plantărilorîn compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că nu s-a identitîcat nucul Ia care faceţi referire in cerere, conťorm ťoto anexate,pe viitor ar trebui să Iocalizaţi cu exactŕtate adresa: faţă, spate bloc, aĺiniament stradaĺ
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defdşpyy7ąx., arbore, uscat 9O%

OIRECTÁ3FXE&WtJV,
SimonbĂ?yWla P04.

(( bJ°n4 Şef SeMciu Avize şi Acorduri
ef,0 Expert Daniela Voinescu

-
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PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2t IIIN 7flio

CĂ TRE,
Direcţia Generală pentru Admnîstrarea

Patrimonîuiui Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştünţă:
- Liceul Tehnologic “Sfăntul Pantelimon"
Str. Hambarului nr.12A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.2360/22.05.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1739306/22.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4749/23.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Liceului
Tehnologic “Sfântul Pantelimon" privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în curtea scolh cu nr.12A din str Hambarului, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 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 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:
Curte imobfl cu nr.12A:

-1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O=2Ocm h=lOm, Iipit de zidul clădirü, (sală de
spod) sistemul radicular aI arborelui afectează vizibil clădirea, ridicănd centura de siguranţă din
beton a acesteia, afectând-o, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se afiă arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţhlor 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 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 specialitate privind execuţia defrişărilor, in 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 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, în
curtea Iiceului sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 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 verificării în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor apHca sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

PrezenţţiL-aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
— .Da arbore.

DIREC
Simo Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
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PRIMĂRIA MUNULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ropniq2O1.eu

21 fl

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Dna
Str. - Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr8701/20.03.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1739681/23.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4864/2405.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei i privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Silvia nr.72, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 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 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:
Plantaţe de &iniament — imobfl cu nr 72:

-1 ex. Acer sp. (aijar) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi şi Ia baza
acestuia, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 acc(dentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile 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 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 pămánt, 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 alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării
(cu păstrarea obligatorie a alveolei), iar 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din

Nr. 4864/17396811
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sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului

2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 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. arŁ4 din acelaşi act

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, cu scorburi, în decIin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - ana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
- Expen DaneIa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21 IUN. 7019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA FONDULUJ IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiinţă:
-D-nei I
B-dul I
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

1, Sector 2,

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.8999/22.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1740785128.05.2019 şi Ia Direçţia de Mediu cu nr5050/29.05.2019, prin carea transmite
spre soluţionare cererea d-. tW i privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.91 din b-dul Pache
Protopopescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2019, 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
modif,cările şi completările ulterioare, HC.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiior 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:
Toaletare:
Curte imobil cu nr.91:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m, lipit de gardul imobilului;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) S=4Ocm h13m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei situate în
aliniament:
Plantaţie de &iniament — imobfl cu nr. 89:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm, uscat 100%,, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pentru
arborii situaţi în curtea imobilului cu nr.91 şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
0211252.77.89, int. 224), pentru arborele situat în plantaţia de aliniament, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 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,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Nr.50501 740785!
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat1 avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ADP sectorul 2 are obligaţia
plantării unui ex. arbore tânăr cu balot đe pămánt, cu circumferinţa trunchiului de de
20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplarului
corespunzätoare circumferinţei în funcţie đe specie, în alveola rîmasă Iiberă, în urma
defrişărfl, cu păstrarea obligatorie a alveolei, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 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 RM.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 emiterfl.
Toaletare - 2 ex., arbon
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DI9,tWýiTĆEXECUTIV,
fgoMarfa POPA
ł(° ‚%

‘%z('4 Qh
‘,,

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescy%r

lntocmit: Expert Pricopi Anişoara

v/Lĺ

1 9, IUN. 2019

Reď P.A13 edlB 05.2019
— prezentul aiz afost postat pe site- uI PMB.
htlp://v,v.pmb.raI,nştilutiiţpdmaria/directiiłdirecţia mediuiavize arboń in consullarelpvizp atpń in ccnsultare.uhp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIHULUI BUCUREŞ11 romanía2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

—- ‚1 tflii

____________________________________________________

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DIt
Str, I Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Nada Florilor nr.4, bI. 1, Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Braşoveni nr.5, bI. 4, Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.8995/22.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1740791/28.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5052/29.05.2019, prin care transmiteţi
spre soIuţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de speciafltate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 1 din str. Nada
Florilor nr.4, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe teren, în data de 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 intraviianul Iocalităţilor, cu
modificările şi compietările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.11412011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveoieior stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolelor situate în
aliniament:
1. Plantaţie de aliniament — str. Nada FIoflIor intersecţie cu str. Braşoveni:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=60-8Ocm h=14-16m, uscate 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
2. Str. Nada Florflor nr.4 — faţă bloc 1:

-1 ex. Ulmus sp. (uim) O=35cm h=18m, uscat 100% (conform foto anexată).
3. Str. Braşoveni nr.5, bI.4 — Iateral dreapta:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h=5-6m, uscate 100% (conform foto anexată).
Lucrăriie de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija A.D.P.

Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar apiicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Nr. 5052117407911 “ ‘t" 1(113
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării 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, astfel: 2 ex. arbori în alveolele rămase Iibere, in urma defrişării, cu
păstrarea obligatorie a alveolelor şi 4 ex. arbori, în spaţiile verzi aferente blocurilor 4 şi
blocului nr.1 sus menţionate, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 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 verificării in
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

Asociaţflle de proprietari au 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 — 6 ex., arbore, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara

1 2 IUN. 2Oi

Red: P.A.13 ex/1B.O6.2019
— prezentul aviz afnst postal pe site- ul PMB.
htlp /Ivnpn pmb ro/inşt,tuŔi,/pr,manaÍdirecţiildirectia medluđav,ze arbcn ‚n consultareíavize arbon In consultare Dhp pe data de

V/Ą
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PR)MĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞÎI

D1RECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

( Plantaţie de aiiniament - str Dimitrie Racoviţă nr.35, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 9120/24.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr1740931i28.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5055/29.05.2019, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi

specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr3472/24.04.2019, inventariat de reprezentanţii

instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul dvs., (?nsoţit de fotografüle aferente), din str Dimitrie

Racovíţă nr35, Sector 2,vă comunicăm că1 ín conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările şi completările ulterioare şi ale 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 cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore

înclinat cu scorbură la baza trunchiului în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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, evacuându-se

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

accidentelor sau a deteriorării construcţiiłor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6

ex. arbori tineri cu balot de pământ1 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: lex. în alveola rămasă Iiberă în aliniament cu

păstrarea obligatorie a acesteia i Sex. în alte zone deflcitare în vegetaţie de pe raza

sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului

2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

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

art, 4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor

de defrişare:

Sd. Regna EsabeIa nr 47. po$IaI O5l 3, sedor 5, Buwreş, Romănb ij r].
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- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicareaacestor 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 informaticeşi de decizia ťiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cuprecizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinânduse cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pepagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi dedecizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.Nerespectarea cećor menţionate în prezentu) aviz de specialitate va fi sancţionatăconf. arŁ4, IiŁb din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie aspaţiilor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucureşti.Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.Defrişare - 1 ex. arbore în decIin biologic.

DIRECŢÇ? É&CĘITIV,
• . $Simona-Mapana ‚jPAOç -

\t

ŞefSeMciu AWze şiAcorduri,
Expert Daniela Voinescij

!ntocmit: Expe Pricopi Anişoara

Red: P.A.13 etilBO6.2019
— prezentul aviz afost postal pe sile- ul PMB.hUpfţwmJ.pmbrnflnsUtuliijDńmpri&directii/directia međiuůavize arbori in nsuitpreÍavize arbad in consultare.php, De daţade
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu
Lttl

CÂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr44, Sectorul2

(Plantaţie de aliniament-str, Mihai Eminescu nr. 155, b-dul Dacia nr 101 şi nr. 141, Sector 2)

Referitor ia adresa dvs. nr.8837/21.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1740919/28.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5056/29.05.2019, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472124.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabe)uI anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în str.
Mihai Eminescu nr.155 i b-dul Dacia nr.101 i nr.141, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederiie Legii nr. 24/200, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ate H.C.&M.B. nr.30412009
privind Normele de protecţie a spaţiiIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi
H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea aiveoielor stradaie din cadrul
piantaţiiior de aiiniament avizăm:

Fxecutarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 ex. arbori arbori,
uscate 8O-100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentw plantarea de material dendrologic tânăr1 prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiiior sau reţeleior aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborilor 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 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi ínălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei
în funcţie de specie, în aiveoleIe rămase Iibere, în urma defriflrii, cu păstrarea obligatorie
a alveoIeIor situate în aflniament, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2019, primăvara anului 2020.

La finaiizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 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.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- 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
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea IucrăriIor 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

Nr.5056/1 7409191
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pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de

decizia fiecărei instituţH.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor între

va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără
Nerespectarea celor menţionate în prezentul

art4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 3 ex. arbori uscate 8O-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
SÎmpMř$acLana POPA

‘şot
?ĄpJJ:

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela

Întocmit: Experţa'ricopi Anişoara

S JUN. ZQjg

Ređ P.A13 ex/18.062019
— prezentul aviz afost postal pe site ul PMB.

htlp ĺ/wtąwDmbroÍinsulutiilpnmań&direcţn(directia mediwpvize artoqi in coisultarelavize arbeń in çonsultare DhD. ne da(a de

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţiilor
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PRIMĂR1A MUMaPIULUI BUWREŞ11 pmpnia2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

25, IUN. 2U19
CĂ TRE,

AOMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. ElectronicU nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei đe proprietari
Str, Grigore Ionescu nr.100, bL34, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.5637,5638/09.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cunr.1728434/15.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3101/16.04.2019, prin care transmiteţispre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 34 din str. Grigore
Ionescu nr.100, vă comunicăm că Ia veriticarea etectuată pe teren, în data de 29.052019,
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. nr.114/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, învederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m.
— -1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=lOcm h=3m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=lOm.
-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş omamental), bitulpinal h=lOm - reducerea cu 1/2

din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;
-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=25cm h=lOm - eliminarea ramurilor uscate din

co ron am ent.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=Sm - reducerea cu 1/2 din Iungimearamurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiuĺ verde spate bloc — parcare auto:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=5Ocm h=12m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului.

Nr.31 ó1/1 728434/
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei situată în

plantaţia de aliniament:
Pĺantaţie de aliniament - faţă bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=SOcm h=lOm, înciinat 40° spre carosabii, pericoi de

prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţŕul verde faţă bloc:
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-2Ocm h=3-4m, inciinat 300 spre trotuar (conform

foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de preveníre a accidentelor sau a deteriorărü construcţűlor din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 dín Anexa 1 (a 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 biologic al acestora (cu excepţia eiiminării ramuriior uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

-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 iegat 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 toaietărilor şi

defrişăriior, 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 prejudiciuiui adus mediuiui contorm prevederilor HC.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 18 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. arbore în alveola rămasă liberă în

aliniament cu păstrarea obligatorie a acesteia i l7ex.arboô în spaţiul verde aferent

blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului

2020.
La finaflzarea iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a piantăriior în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de propríetari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, la avizierul biocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor iocatarilor.

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

Toaletare - 9 ex., arborŕ;
Defrişare - 3 ex., arbor4

DIREC ĘCUTIV,
Sim ria “ OPA

ŞefserviciuAvize
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PRIMĂRJAMUMOPIUUU BUCUREŞ11 romankflOWeu
DIRECŢIA DE MEDIU

2ő. IUN 201g

CĂ TRĘ
Dna i

Str. ‚ Sector 1

(Cufle imobfl cu nr. 6 din str. Constantin Kiriţescu nr. 6, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1733828/07.05.2019 şi Ia
Direcţia de Međiu cu nr.3839108.052019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În curtea imobilului cu nr6 din str.
Constantin Kiriţescu, conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Incheiere de
Autentificare nr: vă comunicăm că )a verificarea efectuată pe teren, în
data de 05.06.2019, 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.GM.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr.6:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=4Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr.6:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=lOm, răsărit spontan, Iipit de
gardul din metal dinspre stradă i de gardul din beton vecin, pe care I-a fisurat, (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidenteor sau a deteriorării construcţiflor din jur şi a reţeeIor
aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
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 condiţfllor necesare plantărU 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

IłS I tIł

Nr.363911 733828!

Bd. Recina Esabeta nr 47. cod oostaI Osmis. seclor 5 Ri,nirnsti Rnmn



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, in curtea imobilului din str. Constantin Kiriţescu nr.6

în prima perioadă optimă de plantare, în, primăvara anului 2020, toamna anului 2021,

potrivit Angajamentului de plantare nr.3839/1/ 20.06.2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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., arbore;
Defrŕşare - 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona- ariana POPA

ŞefserviciuAvizeşiAcorduri,
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PRJMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Olą.eu
1-; nr-. ..h.;.

Spre ştiinţă
-Dna
Str.

251QN2Qţ9 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8158/14.05.2019, înregistrată Ia RM.B cu
nr.1737706I17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4479/20.052019, prin care transmiteţi
spre soiuţionare cererea d-nei

. privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Viitorului nr.14,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 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 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:
Píantaţie de aliniament — imobiI cu nr. 14:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm hlOm, format din două şarpante din care una s
a frânt, iar a doua şarpantă necesită reducerea cu 113 din din Iungime în vederea echilibrărfl
arbo relu i,

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform artB 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 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 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.

DIR CUTJV,
Si a- Ŕwćą OPA

Intocm,t: Expert P,rjc9p' Anşţara
Red: P.A.13 ex.119.06.201 9 ű I J
— prezentul aviz afost postaL pe site- uI PMB. L
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PRJMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

25. (UN. 201g -

CA TRE,
Direcţia Generală pentru Admnistrarea

Patrimoniului Imobfliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Grădiniţa nr.23
Str. Răduţă Gheorghe nr.1, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.2360/22.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1739002122.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr4746/23.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Grădiniţei nr.23 privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea grădiniţei nr.23 din str. Răduţă Gheorghe, nr 1,
vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in data de 05.06.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaŞilor 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 grădiniţă — spate Corp A:

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 specii de arbori:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=30-35cm h=10-12m
Curte grădiniţă— spate Corp B:

-5 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=8-1 1 m
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) S=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor care afectează autoturismele din parcarea domeniului public;
-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-SOcm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Curte grădiniţă— spate, beci:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) @=30-4Ocm h10-12m;
-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=lOm- doar eliminarea ciotului uscat.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte grădiniţă — faţă:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).
Curte grădiniţă — spate Corp B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Nr.4748/1 739002/
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Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene, astťel:
-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ja H.C.G.M.B. nr

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

Bucureşti1 in perioada de repaus vegetativ a 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU 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 toaletărilor şi

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

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

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,

măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, în curtea grădiniei, în prima perioadă optimă de

plantare, în toamna anului 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 verificării 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 emiterii.

Toaletare - 14 ex., a,tod,
Defrişare - 2 ex., arbor4 cu scorburi în declin biologic

DIR / ECUTIV,
Si dadterfa POPA

11111
Şef Sewiciu Avize şi Acorduri, ç D

Expefl Daniela Voinescu

lntocmit: Expęţ-t Pricopi Anişoara

2t IUN. 2019

Red: PAJ3 elgO6.2Ol9
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIAMUNIcIPIUWIBUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

L. iuN. 2u9

CĂ TRE,
Asociatia de proprietari -

Iocatar dna -

Str. Sector 2,
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronicii nrÂ4

Referitor Ia adresa dvs. i a A.D.P. Sectorul 2 cu nr.8114/14.05.2019, înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1739658/23.05.2019, 1737691/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4861 /24.05.2019, 4565/20.05.2019 prin care transmite spre soluţionare cererea dvs.
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului din str. Ion Berindei nr.55A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 05.06.2019, 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.S.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul MunicipiuluiBucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI faţă:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=SOcm h=12m, Iipit de gardul imobilului - reducerea cu
1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile
Curte imobiI spate:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm, Iipit de gardul imobilului,
acoperit de iederă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Plantaţie de aüniament — imobfl cu nr.55:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care
afectează acoperişul imobilului.
Domeniuĺ pubhc — faţă Iateral stânga imobiI cu nr.55A:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre acopeńşul
imobilului, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=8-1 1 m;
-1 ex. Acersp. (arţar) O=3Ocm h=llm.

Domeniui publŕc — faţă íateraĺ dreapta imobil cu nr.55A:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperişul imobilului.

Nr.4861, 456511739656, 1737691!

Pd fl „Iiht „. .17 . tIflflh1 n ti I Il



Domeniul pubĺic — spate imobil cu nr.55A:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=l5cm h=3m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

care afectează clădirea imobilului;
-1 ex. Acer sp. (frasin) O=30cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitărit producerH 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 pentru
arbońi din curte şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int. 224), pentru
arborfl situaţi pe domeniui public, 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 eflminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţHlor din
jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 9 ex., arbort
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 LQąţÇn!Ç?P)
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1728652131381 28 IUN. 1U19
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre sWnt
-DI
Str. -- .... Sector 2

Referitor la adresa d-Iuí inregistrată Ia RM.B cu

nr.1728652/16.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3ti/17.04.2019, prin care soücită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din

str. Eufrosin Potecä nr.17, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

21.06.2019, 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 şi H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind

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

Toaletare:
PIantaţie de aiiniament — imobiI cu nr. 17:

-1 ex. Tilia sp. (tei) S=55cm h=13m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi

eliminarea ramurifor uscate, ?n 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021i252.77.89, int. 224), 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 legal al terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederifor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieri!or, 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.=j ex., arbore.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri, ‚r

Expefl Daniela Voinescuę(

Întocmit: Expe,çtyricopi Anişoar5

R: P.A ex.124 05.2019
prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB. .6'
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl

DIRECŢIA DE MEDIU
rç. p !?

Spre ştiintă
-DI

CĂ TRE,

ADMINISTRAŢ1A ĐOMENIULUI PUBLJC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Str. - 3, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ľ înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1730926/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3446124.04.2019, prin care solicită

emiterea avizului de speciaütate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din

str. George Folescu nr.38, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de

21.06.2019. 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:
PIantaţie de aliniament — imobU cu nr.38:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=55cm h=16m - 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 ramuri1 în condiţii meteo

nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 Bucureşti1 în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor 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 operaţiunilor, respectarea

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

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

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

To&etare — 1 ex., arbore
DIRECTQJtËYkTJUTIV,
Simos

Şef Serviciu Avize şi Acorduri, ‚ľ

Expefl DanieIa Voinescu

Întocmit: Ex$,rt rkopiAnişoa?aîĺ»,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ül9.eu

LMUN, LW9

DI
Str.!

CĂ TRE,

ector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1730905/23.04.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr.3448/24.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din str. vă comunicăm

că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.06.2019, s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriut Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Cude imobi/ cu nr.37:

-4 ex. Acer sp. (arţar) e=30-35cm h911m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

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 teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echüibrul 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 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 ap(icându-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 — 4 ex., arbort

DlRECfl2'bTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE, ĺ
ADMINIS TRA ŢIA FONDULUI JMOBJLIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiinţă:
- Direcţia Generală Administraţie şi Relaţia cu C.G.M.B.
Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură
- Dna'
Str ap.6, Sector 2,
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor la adresa Direcţiei ReIaţH cu Publicul şi Registratură nr. 4966/23.04.2019,
înregistrată Ia P.M.B cu nr1730507/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.3487/25.04.2019, prin care trasmite spre soluţionare cererea c i privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.14 din str. Jean Louis Calderon, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată
pe teren, în data de 21.06.2019, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aĺiniament — faţă imobfl cu nr. 14:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate şi a drajonilor de Ia baza trunchiului, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile
Curte imobfl cu nr 14:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h8-lOm - 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;

-1 ex. Pinus sp. (pin) e=2Ocm h=6m - eliminarea ramurilor uscate de Ia baza
coronamentului;

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=8-lOm, Iipite de gardul
imobilului de Ia nr.16 - 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr 14:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=9m, flpit de gardul imobilului de Ia nr.16, înclinat

I M

Nr.173050713487 IUN. 2019
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spre curte, în pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pentru

arborii situaţi în curtea imobilului (A.F.l.) şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), pentru arborele situat în aliniament stradal, 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, astfeL

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

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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü 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 condiţiiior necesare plantărfl de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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, A.FJ. are 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 tn funcţie de specie, în alte locaţii pe care le are în administrare, in 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 RM.B, în vederea vertficării în teren

a plantărilor 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 la data emiterü.

Toaĺetare - 6 ex., arbori;

Defrişare - 1 ex., arbore.

DIRECTO4&ĆnTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

2ď CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre stiint
-DI.
Str . Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str, Cristea Mateescu nr.9, bIT15B, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6561/24.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
— nr.1733852/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3856/08.05.2019, prin care transmiteţi

spre soluţionare cererea d-Iui Ć privind emiterea avizului de speciaitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului T15B, sc.1 din str.
Cristea Mateescu nr.9, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
21.06.2019, 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 Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bIoc — parcare auto:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h10-12m - 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 şi eliminarea drajonilor de pe trunchiuri până Ia cca.h 2m.

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Qcm h=llm, înclinat spre parcare — eliminarea drajonilor
de pe trunchi până Ia cca.h 2m i reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h3m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=2Ocm h=4m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 echilibwl biologic aI
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,
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 operaţiunilor, respectarea

Nr. 1733852/3856
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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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afsşeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaietare — 6 ex., erbort
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Spre ştüntă:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2&WN.zo1g CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

- Dna i

Str..'
- Asociaţiei de proprietari
Str. Avrig nr.24, bI.P19, sc.C, Sector 2

Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr6691/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1733741107.05.2019

si Ia Direcţia de Mediu cu nr3859/08.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei

privind emiterea avizului de specíalitate pentru íntervenţia asupra arborelui situat in

spaţiul verde aferent blocului P19 din str. Avrig nr24, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe

teren, în data de 21.06.2019, 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde spa(e bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) 40cm h14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara-toamna), pentru a nu Fi afectat echilibrul biologic al 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 deteriorărü constwcţüor 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 avizutui

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 6 din

Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, in

xerocopie, la avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

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

Toaletars— 1 .ex., arbore.
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

28,W. 2J19
CA TRE,

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI ‘

Str I ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr6717/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733536I07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr3878/08.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui - -. privind emiterea avizului de specialítate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi In ajiniamentul din str Ion Maiorescu nr57, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.06.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
comptetările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304I2009 privind Normele de protecţie a spaiIor
verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 57:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m, înclinat uşor spre carosabil - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului şi elčminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Plantaţe de aliniament — imobi/ cu nr 57:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi, ciuperci
saprofite, treimea superioară a coronamentului uscată, în declin biologic, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, astfet:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
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 Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr.1733536/ 3878
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

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

304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a B

ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, asťel: 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.
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 verificării în teren

a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act

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

Toaletare - 1 ex., arbore;

Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 romania2űl9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Ld[UN. zuI

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă1
-Dna
Str.

- . ... .

. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Popa Nicolae nr.9, bLl, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.6872/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733716/07.05.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr.3899/08.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei -rivind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 1, scara 2, din str Popa
Nicolae nr.9, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.06.2019, 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:
Spaţiul verde faţă bIoc —sc. 1:

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 specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3ocm h=12m.
-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitării producerii de pagube matehale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arboreie având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus avänd Iemnul de esenţă moaie.
Spaţiuĺ verde faţă bloc —sc. 2:

-3 ex. Populus sp. (plop) 040-5Ocm h=15-16m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm inclusiv reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor încUnate accentuat spre faţada blocului;

-2 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) O=30-3Scm h=8-lQm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Ia ri
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luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Precizăm că admiriistratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrăriłor, 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 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să il afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

Toaletare — 8 ex., arborL
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— PR]MĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11 pptçpq2Q)9ey

DIRECTIA DE MEDIU

LbIUi. LUW
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢ(A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrÁ4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari — preşeđinte dI'
Str Vasile Stolnicul nr.13, bi.34, sc.A, Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.6677125.04.2019, inregistrată ia RM.B cu nr1733736i07.05,2019

şi ia Direcţia de Mediu cu nr3903/08.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea

Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui

situat în spaţiul verde aferent blocului 34 din str. Vasile Stolnicui nrl3, vă comunicăm că Ia

verificarea efectuată pe teren, in data de 21.06.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic

pentru care, în conformitate cu Legea nr 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiIor

verzi din intravilanul Iocaiităţilor, cv modificări!e şi completăńie uiteńoare şi H,C.&M.B. nr304i2009

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

Toaletare:
Spaţiul verde spaie bĺoc, sc.A:

-1 ex. Salix sp. (salcie) =30cm h=12m - reducerea cu 112 din volumul coronamentului şi

eliminarea ramurilor frânte şi uscate, in vederea evitărh producerii de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiIe.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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 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 accidenteior sau

a deteriorărü construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegai aI terenuIui este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, 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.CG.M.B. nr 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

xerocopie, ia avizierui biocuiui sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toa/etaçtx arbore.
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PRMĂRIA MUNICIflULUI BUCURE roaiq2O19ľeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.173402713985 1tWTr7W
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre stiintă:
- DI C
Str. ;tor 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Sinaia nr.18, bI. 84A, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6600/24.04.2019, inregistrată la RM,B cu nr.1734027/0B.05.2019

şi Ia Directia de Mediu cu nr,3985/09.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

privind emiterea avizului de speciahtate pentru intervenţia asupra arborelui situat

řn spaţiul verde aferent blocului 84A din aleea Sinaia nrlB, vă comunicăm că Ia verificarea

efectuată pe teren, în data de 21.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru

care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiílor verzi din

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

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm;

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=30cm h=12m, afecetază acoperişul imobilului cu nr.35 din str

Bujowl AIb - reducerea cu 1/3 din voiumul coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, in

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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 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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Anexa nr l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, in

xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarflor.

Prez%tuŁâz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.

Tç(ĹgYaPe eL94, arbore.
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

DIRECŢIA DE MEDIU

2&IUW. 2019

CĂ TRE,

romania2üWeu

Spre ştiinţă:
- Dna,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Şef Serviciu Avize şiAcorduri,
Expert Daniela voinesţC

Nr.1738768, 173356414668, 3886

(
- Asociaţiei de propríetari
Calea Moşilor nr302.bL54, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.8412/16.05.2019, 6709/25.04.2019 înregistrae Ia P.M.B cu

nr.1738768/21.05.2019, 1733564/07.05.2019 şi la Direcţia de MRdiII “u nr.4668i22.05.2019,

3886/08.05201fl nrin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-nei ţ şi d-lui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui

situat în spaţiul verde aferent blocului 54 din calea Moşilor nr.302, vă comunicăm că Ia verificarea

efectuată pe teren, în data de 21.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru

care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţiłor, 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, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto (Iocurüe de parcare cu nr. 19, 20 şi 21):

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 25cm h=10m, înclinat, se sprijină pe corpul de Huminat pubUc

- reducerea cu 1/2 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.
Lucrărüe avizate se vor executa prin grija kD.P. Sector 2 (nr, de telefon 0211252.77.89, int.

224), 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 al acestora (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, Iuăndu-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

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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aťişeze, în

xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

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

To$Iare —ąa4 arbore.
DIRECJŢľJR pĘcIjŤIÝ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

opianq2 ;‘.aY

Spre ştiinţă:
- Dna -

28.ÍUL'i. 1Űi9
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eíectronicii nr.44, Sector 2

Str. Sector 2,

- Asociaţiei đe proprietari

Str Maior Vasile Băcilă nr.13, bI.19, sc.3, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8214/15.05.2019, înregistrată ta P.M.B cu nr1738870/22.05.2019

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4750/23.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-neż

prMnd emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat

în spaţiul verde aferent blocului 19 din str. Maior Vasile Băcilă nr.13, vă comunicăm că Ia verificarea

efectuată pe teren, în data de 21062019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru

care, in conformitate cu Legea nr 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din

śntravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind

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

Toaletare:
Spaţiul verde spa(e bloc, sc 3 — parcare auto:

-1 ex. Thuja sp. (tuia) 2Ocm h6m, înclinat spre parcarea auto - 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, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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 Municipiutui Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborHor

(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl

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 legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunüor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni contorm art. 6, pct 8 din

Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304i2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, În

xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

Toaletare — 1 ex., arbore.
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBL1C SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştHnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str Logofăt Luca Stroici nr 1 1 bI. 11, Sector 2

Referitor (a adresa dvs., nr.8332/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1739507/23.05.2019

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4919124.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea

Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui

situat în curtea blocului 11 din str Logofăt Luca Stroici nr.11, vă comunicăm că Ia verificarea

efectuată pe teren, in data de 2106.2019, 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 modiřicările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind

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

Toaletare:
Curte faţă bioc:

ex. Tilia sp. (tei) O=55cm h=12m, Iipit de gardul din beton dinspre stradă şi de ceI aI

vecin de Ia nr - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuńlor

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri in vederea ridicării

coornamentului.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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 vegetatív a arboritor

(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 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 Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

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

şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din

Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 emiterfl.

To&etare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR ĘKECUTIV,
Simona-MÉiana POPĄ

Ľ

1),

Nr.17395Ó71 4919 ĽO1U* LUI

—1
imobilului
uscate, în
de ramuri,
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1739105, 1734057/5031, 3991 28 IUN. 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Direcţia Generală Administraţie şi Relaţia cu C.G.M.B.
Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură
-Dna
Str - Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Hăţişului nr.2, bI. H2, Sector 2

Referitor la adresele dvs. nr6564/24.04.2019 şi al Direcţiei Relaţii cu Publicul şi
Registratură nr.6092/23.05.2019, înregistrate Ia P.M.B cu nr.1739105/22.05.2019,
1734057/08.052019 şi la Direcţia de Mediu cu nr5031/29.05.2019, 3991/09.05.2019 prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului H2 din
str. Hăţişului nr2, vă comunicăm că la veriFicarea efectuată pe teren1 în data de 21.06.2019,
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 şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=16m - 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, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®=3Ocm h=lOm, înclinat spre trotuar şi carosabil - reducerea
cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabiie.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto Üocurde cu nr 1 şi nr 2):

-1 ex. Morus sp. (dud) =40cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor
înclinate accentuat spre parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiuí verde faţă bloc, sc. 1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) =30cm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată);

-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental) O=2Ocm h=3m, uscat 90% (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

ai 4fl

4.4.',—

Bd. Regna Ekşabeta nr. 47, ad poştal O5Ot3, sedor 5, Buaneşü. Románia



iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţii(or din jur şi a

reţelelor aeriene, astfei:
-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privřnd Normeie de protecţie a spaţfllor 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);

-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantării de materiai

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 toaletărilor şi

defrişăriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia płantării a 2 ex.

arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,

măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplaruiui corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiu verde aferent blocului, în prima perioadă

optimă de piantare, în toamna anuiui 2019, primăvara anuiui 2020.

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

aveţi obhgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. (n caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor iocatariior.

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

ToaÍetare - 3 ex., wbori;

Defrişare - 2 ex., arbore, uscate 90-100%.
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

ç.p2qQęą

OZIUŁ 2019 -

CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Directia Relatii cu Publicul şi Registratură
-DI
StrJ

- 3, Sector 2,

(Str. Matei Voievod nr 137, bL 018, intersecţie cu şos. Mihai Bravu — părculeţ, Sector 2)

Referitor Ia adresa Direcţiei Relaţii cu Publicul nr.4933/1/24.04.2019 înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1730692/22.04.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr.3489/25.04.2019, prin care
transmite spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în părculeţul din str. Matei Voievod nr. 137
intersecţie cu şos. Mihai Bravu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 26.06.2019, 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.304i2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Părculeţ str Matei Voie vod nr 137 intersecţie cu şos. Mihai Bravu:

-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental), tritulpinal h=8m - reducerea cu 112
din Iungimea ramurilorinclinate accentuat spre carosabil;

- 4 ex. Betula pendula (mesteacăn) O=18-2Ocm h=5-lOm — eliminarea ramurilor
frânte şi uscate de Ia baza coronamentelor.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Părculeţ str Matei Voie vod nr. 137 intersecţie cu şos. Mihai Bravu:

- - -1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O=lOcm h=4m, uscat 100% (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, astfei:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 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);

-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 Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr. 1730692/3489/
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prevederiior avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletăriior şi
defrişărilor, în caz contrar apiicându-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 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm đe Ia bază şi înălţimea exemplaruiui corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în părcuIeţui sus menţionat, în prima perioadă optimă
de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de piantare 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 plantăriior în compensare, In caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterU.
Toaletare - 5 ex., arbori;
Defńşare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit:

28. !Uĺt ZOls

Exp Pricopi Anîşoara

Red: PA /3 ex12706 2019
— prezentul aviz afos postat pe site- uI PMB
hUp:Ijw.pmb.roIinşţjţuţjiiprtm;riaJdiractiiIdirectia mediu(avize artoń in ccnsultarelavize arbort in ccnsultare.uhp, pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona
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PRMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

OLIUL lOt
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştüntă
- Dna
Str. r Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei Ĺ i, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733355/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Medíu cu nr.3844/08.05.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Barbu
Mumuleanu nr.43, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, in data de 21.06.2019, 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 modif]cările şi
completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
PiantaVe de aĺiniament — imobfl cu nr.43:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile cu degajarea ramurilor care afectează acoperişui imobiluiui, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=35cm h=llm, Iipsă ritidom Ia baza trunchiului.
-1 ex. Tiiia sp. (tei) 40cm h12m.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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 bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărfl
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 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 avizuiui
şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, 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 vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaieiare — 2 ex., arbort

DIRECŢflP EXEČJ1TŞ'
sirnonü1ąnĄpP

Şef SewiciuAvizeşiAcorduri,

Intocm,t: Expęr{ Prcopi Arnşoara
‚t f

kĺLĺCVfl
Red: RA.Í3ex.127.O6.2019
— prezentul aviz aîost postat pe site- ul PMB.
hUpJlw.Dfl1broIinştitutiUDńmah&directii/directia mediWavize arbori ín nsultareĺavize artort in ccnsultare.Dhp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

UĹ(U[ 2919
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre şthnţă: -

Str. (.. - ‘,Sector2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6655/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr1733876/07.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3848/08.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea firmei

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în părculeţul din str. Călin Ottoi Ia interseţia acesteia cu str. dr, Teodor Dumitru
Neculuţă, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, 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 modiflcările şi
completările uiterioare şi H.C.GM.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Părculeţ — vizavi de imobiĺul cu nr.39 din str Călin Ottoi

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar i carosabil, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix sp (salcie) O=25cm h=Bm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform ad.6 pct 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucurefl, 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), evacuándu-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.

Menţionăm că arborele situat Ia intersecţia str. Călin Ohoi cu str. dr, Teodor Dumitru
Neculuţă, Ia care faceţi referire in cerere a fost toaletat nunecesită Iucrări de intreţinere.

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

lntocmit: Expeŕq Pflcopi Anişoara

Red: P.AJ3 ex.127.O6.201g
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB ź
htlpjIwN,.pmb.roRnstitutiiIprtmahaÍdirectiiidirectia mediuţavize arboń in conşylipre/avize arboň in consultare.pŕt, pe data de

Yti

i4eH si

Nr. 1733ť .76/3848!

Toa,'elare — 2 ex., arbort
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• PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11 çpnqgO)%.ęţi
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.173351013874 1)1. IUL 1D19

CĂ TRĘ
Arhiepiscopia Bucureştflor

Parohia “Sfântul Grigorie Teologul — Popa Chiţu"
Preot Lucian Petroaia, paroh

Str Logofăt Luca Stroici nr33, Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.6696/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733510/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3874/08.05.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizuiui de speciałitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi pe terenui cu nr.28 din str. Logofăt Luca Stroici i nr.33 curte
biserică, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.06.2019, 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
modiflcările şi compietăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Teren nr.28 str. Logofăt Luca Stroici:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=1 8m, prezintă ramuri uscate în proporţie de 20%
- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentuiui 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, iar specia Populus având
iemnui de esenţă moale şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Curte biserică cu nr 33:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre carosabil şi eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiului;

-2 ex. Abies sp. (brad) O=30-35cm h=9-12m, Iipite de gardul dinspre stradă -

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 ramuri1
în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Prunus persica (piersic) O=2Ocm h=4m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre carosabil şi trotuar;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din Jungimea ramurilor
înclinate accentuat spre carosabil şi spre clădirea bisericii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui iegai aI terenului pe care
se află arbońi, 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 Bucureşti1 în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându
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se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a reţelelor
ae riene.

Precizăm că administratcrul 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 — 6 ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - aPOPA

«‘ ;& 5) Şef Sewiciu AWze şi Acorduri,

‘‘
Expefl Daniela VoinescuĂ_

? ifl

Întocmit: Expe1 Pricopi Anişoara

2 & [Ufl. 2019

Red: P4/3 ex127.06.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
ht1p://wvwpmb ro/,nstitulii/Ddmaha/direclwdiredia mediwavize arbpri in con&ultareíavize artaň in consultare php. De data de
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11

LJ

DIRECŢIA DE MEDIU

O-l-WL 2fl19
Nr. 1733513138751

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.83, bI. MR 1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6697/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1733513/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3875/08.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului MR 1 din b-duI
Basarabia nr.83, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019,
s-a inventariat următoruI material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intraviianul Iocafltăţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind NormeIe de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ailanthus aItissima (fals oţetar) e=3ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţul verde faţă bloc — Iateraĺ stânga:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=25-3Ocm h=12-13m - reducerea cu 1/3 din
volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) S=25cm h=8m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=lOm.

Spaţiuĺ verde spate bloc:
-1 ex. Uimus sp. (ulm) ®=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (uIm) ®=lScm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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
reţelelor aeriene, astfei:

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

-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor 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 persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 uscat1 avizat pentw
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 de 20-28cm,
măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia 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 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 veriflcării în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act
n o rm ativ.

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 6 ex., arborî;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

Şef Serviciu Avize şî Acorduri,
Expert Daniela Voinecu

Întocmit ExprPricopi Anişoara

28,WW. 2019

Red: P.Ai3 e27.O6.2Ol9
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
htlpjlveww pmb.roţinstitutiUprimadaldirectii/directia mediu!avize artari n consultarelavize arbpń in consultare.php, pe data de

ĐIRECTOR EXECUTIV,
POPA
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k PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
I DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1734048ĺ3973/ OLIUL 2D11
CĂ TRĘ

Direcţia Generală pentru Admnistrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Grădiniţa nr.137
Str. Plumbuita nr.5, Sector 2
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.6570/24.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1734048/08.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3973/09.05.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea Grădiniţei nr137 privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea grădiniţei nr.137 din str. Plumbuita nr.5, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21 .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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte grădiniţă - spate:

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 specii de arbori:

-2 ex. Acersp. (arţar) O=45-5Ocm h=12-13m;
-5 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25-3Ocm h=8-lOm;

r -1 ex. Thuja sp. (tuia) O=2Ocm h7m;
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Gleditsia sp. (grădiţă) O=7Ocm h12m;
-3 ex. Thuja sp. (tuia) O=20-25cm h=5-6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre acoperişul clădirii.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte grădiniţă - spate:

-1 ex. Abies sp. (brad) e=3Ocm hlOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija 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 deteriorărU construcţhlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

-toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţíune 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 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru 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 pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea grădiniţei în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

Ła finalizarea lucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 13 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

Z6 (UW 2Og

ŞefSen'îciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voînescu

Întocmit: Experţ.š'ricopi Anişoara

nj

Red: P413 eLI27.06.2019
— prezentul aviz afDst po&tat pe s'te- uI PMB.
hUD 11 umb rolinstitutiilpńmahaÍdirecţitldirectia medÍulavze arboh ín cansultareiavize artpri in consulţareuhp. pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M

Bd. Rejfna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5. Bucureşü, Roinánia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rP°z3!9?PJ2!1
DIRECŢIA DE MEDIU

ULWL ZDi
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicä nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI(
Şos, F Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Marcu Armasui nr.5, bL27, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6597/24.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr 1734018/08.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3987/09.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din şos.
Pantelimon nr.350, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
21.06.2019, 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 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 spate bloc - spre str. Marcu Armasul nr5, bI.27 parcare auto (Iocul cu nr 10):

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm 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, în condiţii meteo nefavorabiie.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc - spre str Marcu Armasul nrö, bL27 în apropierea parcăńi):

-1 ex. Populus sp. (plop) O=33cm h=lOm, trunchi fără coronament, uscat 100%
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfeL

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritcriul 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor 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
prevederiior avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaietăriior şi
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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 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei ín funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului 27 din str. Marcu
ArmauI nr.5, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 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 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 afişeze,
în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toalotare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Intocmit: Expe ricopi Anişoara

28. ĺUfL 2019

Red: PA13 ex127062019
— prezentul aviz aĺost postat pe site. uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 rçrçpçÇ1
DIRECŢIADEMEDIU

ÜZIUL 2U1
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Orzari nr.67, bI.210, Sector 2
- Centrul de Protecţia Plantelor
Drumul Cooperativei nr.20, Sectorul 5

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1735824/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4189/14.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de speciaUtate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 210 din str Orzari nr.67, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 26.06.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc - intrare:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din voiumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — lateral stânga:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=8m, răsărit spontan, situat Ia o
distanţă de cca.3Ocm faţă de fundaţia blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 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,
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
dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.S. 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, în spaţiul verde aferent blocului, în 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.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

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

Menţionăm că pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare asupra gardului viu Ia care
faceţi referire, cererea dvs. a fost înaintată către Centrul de Protecţia Plantelor cu sediul în
Drumul Cooperativei nr2O, Sectorul 5 (nr. telefon 021/413.9342);

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo ar aPOPA

Şef SewiciuAvizei

Întocmit Expe Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUN(CIPIULUI 8UCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rPç;Q1:i

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Nr1737649/4481 lUL LUl

Spre ştiinţă:
- Fundaţia PrecoIaruI
Str. Alexandru Săvulescu nr.28, Sector 2

Referitor Ia adresa dv&, nr.7978113.05.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1737649/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4481/20.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Fundaţiei PrecoIaruI privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat pe spaţiul verde în faţa grădiniţei din str. Alexandru
Săvulescu nr.28, vă comunicăm că, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă grădiniţă nr 28:

-1 ex. Morus sp. (dud) ®=3Ocm h=12m, înclinat spre grădiniţă,
despicată, eliminarea acesteia de Ia punctul de insertie cu trunchiul i
arpante cu % din lungime în vederea echilibrării arborelui.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
0211252.77.89, int. 224), în regim de urgenţă, 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), evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiLlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 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.
ToaIetaçx arbore.

DIRECTOR EÝ±ĆUTIfl.
Simona-Mafana PQI3Ą
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Ě PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 r2wg!çP)%..
I DIRECŢIA DE MEDIU

O8.IuŁ2ol9 CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr44, Sector 2
Spre ştiinţă:

Str. - Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr6661/25.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1733751/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3863/08.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-lui )rivind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborielui situat în aliniamentul din str. Existenţei nr.5, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, 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:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr 5:

-1 ex. Platanus sp. (platan) O=2Ocm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de
clădirea imobilului - reducerea cu 1/2 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidertelor 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTÇ%E%ECUTIV,
SimonafAariapíPOPA

( i Şef Serviciu Avize şi Acorduťi,
Expefl Daniela Voinesj%ŕ
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— prezentul aviz afosl postat pe site ul PMB.
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

O&WL 2013

Şos. - Sector2
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr301, bI.C1, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6695/25.04.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1733600/07.05.2019

şi Ia Oirectia de Mediu cu nr.3895/0&052019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei
i privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat

în spaţiul verde aferent blocului C1 din şos. Pantelimon nr.301, vă comunicăm că Ia verif]carea
efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, 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.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu! verde faţă bloc, Iaieraĺ stânga — parcare auto:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm hlOm, înclinat accentuat spre parcarea auto -

reducerea cu 1i2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normeie de protecţíe 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 deteriorărH construcţblor 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 ań. 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 inştünţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa/etaw — 1 ex., arbore.

CUflvJ

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit: Expe$j'ricopi Anişoara
/

Red P.Ai3 ex120.Đ5.2019 ť
— prezentul avIz afast postat pe s'Ie- ul PMB.
htlp./ĺenô',.pmb.rolinslituliillphmarialdiyeçtiildirectía mediwpvize prbori in ccnsultarelavize arboh in ccnsultare.php. pe dala de

iarM
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Nr 1733600i38951

Spre ştiinţă:
- Dna (

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
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PRIMĂR]A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rpmąnÇJ?,ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
DnaJ

Str. ( - &ector2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr.1734479/09.05.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.4051/10.05.2019, prin care soiicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.7 din str. Constantin Tânase, vă
comunicăm că Ia veriflcarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s-a inventariat
următorui material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi
completărűe ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI cu nr 7:

-1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) O=4Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramuriior 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 Municipiuiui 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, 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 deteriorărfl construcţiiior din jur şi a reţeleior
aeriene.

Precizăm că administratorui iegai 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.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTO"4Ytt'
simonaSriaaoĘ

((t!i!ţ !? Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Exped Danieia Voinescę[

Intocm,t. Ex Pricopi Arnşoara

Red: P.A13 exJ28.06.2019 (
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
htto:Ik'NM.Dmb.roiinştitutiVDdmari&directiiĺdirectia meiuIavize arteh n consultarelavizę arbeň in consultare.php, e data de

IsJ'ii
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

UbIUL 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

(Str. Gherghiţei nr.9, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.7256/06.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1735118/10.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4116/13.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str. Gherghiţei nr.9, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
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 intravilanui
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 relocarea & amenajarea obligatorie a
alveolelor din aliniament:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 9:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100%;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=45cm h=12m, Iipit de gardui imobilului, prezintă scorburi

pe trunchi, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.

Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor 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 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 defrişăriior, în 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 avizaU pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pămänt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alveolele Iibere, din străzile adiacente, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

Având în vedere ‘ . dimensiunile trotuarului aferent imobilului,
cele 2 alveole rămase Iibere în urma defrisării arborilor avizaţi, se vor reloca în trotuare

IŕaiiI

Nr. 4116117351181
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adiacente străzii, trotuare ale căror dimensiuni permit amenajarea unor alveole noi Ia
dimensiunile standard conform normativului „Ordinul 129412007 privind aprobarea
Normelor Tehnice din 30 august 2017"

La finaflzarea Iucrărilor de plantare conform arŁG alin.5 din H.C.G.M.S. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Decţia 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. ań.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 2 ex., arbori, din care 1 trunchŕ uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef

Intocm,t: Expert Pncopi Arnşoara

02.wL 2019

Red: PAđ3 exlO107.2019
— prozentul aviz afosţ pastat pe site- uI PMB.
hUp:UM',&.pmb.ro/insţitutii/primartaÍdirectWdirectia mediufavize arboń n ccnsultare/avize arbod in consultarephc, oe data de

. Rina EIi nr. 47 sI 05r3, sor 5. BuU, Ránia
-— -



PRIMĂRIA MUNICIPiULUI BUCUREŞ11 rąmąą?O1.1
DIRECŢIA DE MEDIU

OOrIUL 2Ů1

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- administrator d-na -

Str. Giuseppe Garibatdi nr.28, Sector 2

Referitor ia adresa d-nei administrator, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1736379/14.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4251/15.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului din str. Giuseppe Garibaldi nr.28, vă comunicăm că ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 26.06.2019, s-a inventariat următorul materiai dendrologic 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 Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţîul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=35cm hlOm — reducerea ramurilor în vederea degajării
corpuiui de iluminat pubiic.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada biocuiui, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=7m;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=lOm, înclinat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată şi scorbură Ia baza trunchiului, pericoi de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeieior aeriene, astfel:

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

Nr. 1736379/4251!
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunűor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 2021.

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.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 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 Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaĺetare - 3 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic.

02!UL ?org

ŞeťServicîu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

k
Intocmit: Expert Pricopi Anişoara

&ł(yń

Red: P.Ai3 oIO1.O7.2O1S
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
hUD:iţą nmb roflnstitutWprimańaídirectiildirecba mediWavize arbeń in çcnsuitareíavize arbQń in consuhare.flhp. oe data de

»cI

DIRECTOR EXECUTIV,
a POPA
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PRMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11 romranią2O]eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü&WL 2019
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Dna
Şos, Sector 2,

Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr 1736280/14.052019 şi

Ia Direcţia de Mediu cu nr.4275/15.05.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în Parcul Morarilor?t din spatele blocului 6 din şos.

Pantelimon nr.312, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind

reglementarea şi admtnistrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificărfle 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:
Spaţiuĺ verde spate bioc parcare amenajată:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto i

eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specH de arbori:

Arborii sunt situaţi în parcul Morariĺor, sector 2.
-5 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=25-35cm h=10-12m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=10-llm;
-2 ex. TiIia sp. (tei) 025-35cm h=10-12m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) S=35cm h=12m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®30cm hlOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon 021/25277.89, int.

224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate şi frânte, 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 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 aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct B din

Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Frezentul av en de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaĺetare aPĺÉi4.

DIRECTOR
Simona-Mai

Şef Sen'icíu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voine34ŕç

Întocmit: Exped Pricopi Anişoara
‘łc

łt
Red: P.A.13 ex126.06.2019
— prezentul aviz aťost posţat pe site uI PMB.
flţlofIpmbroMsţitiilpńmriidirectiUdirecUp medíutavue artori in censultarelavize arbGi n nsuItare php. pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 p9J%.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1737476/4404/

U& WL ZDlb —

_________________ _______________

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.291, bI.9, sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr7916/13.05.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1737476/17.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4404/20.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat in spaţiul verde aferent blocului 9 -din şos. Pantelimon nr291, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s-a inventariat următorul materiai 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. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritohul Municipiuiui Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde spate bloc, sc.B — parcere auto (Iocul c

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=3Ocm hlOm, înclinat accentuat spre parcarea auto - reducerea
cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabiie.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform arŁ6 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 arboriior
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
ramurilor uscate şi frănte, 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 construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăriior, 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.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletere — 1 ex., arbore.

DIRECTORE_KECUTIV,
simon%íah/LP»ąpA

ĺĺk Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

&%‘Q
Expert Daniela Voinescu

Intocmit: Exp Pricopi Anişoara

Red: PA13 ex.f28Oa2019 (
— prezenlul aviz afost pcstat pe site- uI PMB.
fgţpjwą.pmb.roinstilutii(Drimaria/directiiidirectia mediulavize awon n nşullar&avize arbori in consullare.DhD, De data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

O&WL 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- administrator -dna
Str. J. Keppler nr.4, bI.1 Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7902/15.05.2019, ínregistrată Ia P.M.B cu
nr.1737507/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4412/2005.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei a — administrator Asociaţia de proprietari privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 1 din str. J. Keppler nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 2106.2019, 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 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:
Spaţui verde ťaţă bioc, sc.A — Iateral stónga:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) e=3Ocm h=llm - reducerea cu 1/2 din iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B — Iateral dreapta:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®=3Ocm h12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. C:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm 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, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm hllm, situat Ia o distanţă de cca. 4Ocm faţă de
fundaţia blocului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eiiminarea ramurilor
frânte şi uscate, şi a drajoniior de pe trunchi până a cca h 4m, 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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
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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 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 — 4 ex., arbori.

02.ÍUL 2019

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

lntocmit: Expe Pricopi Anişoara
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

Spre stHntă:
- DII

Ud.IUL 1019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUÍ PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Str. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Cernăuţi nr46, bI.A15, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr7899/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1737513/17.05.2019
şi Ia Directia de Mediu cu nr4414/20.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verde aferent blocului A15 din str. Cernăuţi nr46, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren1 în data de 26.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificărite şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®=3Ocm h=12m, inclinat accentuat spre parcarea auto - reducerea
cu 1/2 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.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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
ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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.
Toaĺetere — 1 ex., arbore.

DIRECTO TIV,

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescf

Întocmit: ExpeĄPrjcopi Anişoara

Red: P.AJ3 exi2B062019
— prezentul aviz afost poslat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

UUIUL 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-011
Str. - i Sector 2

(Planta ţie de aliniament - str Maşina de Pâine nr47 Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr7853/13.05.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1737532/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4419/20.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-iui ľ privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str Maşina de Pâine nr.47, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu mod Wcările şi
compietăriie ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie 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 plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 47:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m, înclinat spre carosabil - 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr47:

-1 ex. Tilia sp. (tei) S=l7cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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, 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 fl afectat
echilibrul biologic ai 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.

ţI sM
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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 toaletăriior şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru 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 pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm đe Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în urma defriflrii (cu
păstrarea obligatorie a alveolei), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Şef SeMciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit: Expe Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Spre ştflnţă:
- Dr
‘1

-c

(18. IUL 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8125114.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1737678/17.05.2019
si Ia Directia de Mediu cu nr.4452/20.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-iui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în aliniamentul din şos. Colentina nr.436, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 26.06.2019, 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:
Plantaţie de aĺiniament — imobiI cu nr.436:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h10m, Iipsă ritidom la baza trunchiuiui -

1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitării
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
nefavorabile şi degajarea reţeleior aerine.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int.
224), 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 arboriior
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
ramuriior 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 accidenteior sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare — 1 ex., arbore.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela

Voinesc)bzą(

Întocmit: Exp fl Pricopi Anişoara

IaiiI

Nr. 1737678/44521

reducerea cu
producerh de

condiţii meteo

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- na POPA

Red: P.AJ3 ex.ĺal07,2019
— prezenlul aviz aťosl poslat pe site- uI PMB.
hţtp:I.pmb.mIinsliIutiiĺpdmaĎaIdirectiildirecÜe mediufavŕze artoň in ccnşulwre/avize arboĺi n consultare,uho, pe dala de

201,9

Bd. Reoina Đisabeta nr. 47. ccd posial 050013. sedor 5. Bucuresli. România



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 forflaniq2Ql.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CÄ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrÁ4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
B-dul Basarabia nr.78, bI.36, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr7903/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1737575/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4460/20.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuśui 36 din b-dul
Basarabia ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s-a
inventańat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 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:
Spaţiul verde faţă bíoc, Iateral stânga — parcare auto:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=55cm h=14m, prezintă scorbură Ia
baza trunchiului,în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 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 defriflrilor, 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 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 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 2021.

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 verificării în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Nr. 1737575/44601
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Asociaţia de proprietari are obtigaţia, ca imedíat după primirea avizului să afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Menţionăm că pentru ceilalţi arbori Ia care se face referire în adresă, vă comunicăm
că P.M.B. - Direcţia de Mediu a emis avizul nr.2696/25.04.2018 (privind toaletarea a 1O ex.
arbori).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare — 1 ex., arbore în declin biologic cu scorbură.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sh ľariana POPA

Ohiijj ?R*

ŞefSeMciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

0IUL 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Str. SaItuIuŕ nr.27 — aĺiniament, Sector 2)

Refeńtorla adresa dvs., nr.8039/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1737484/17.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4483/20.05.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

arivind emiterea avizului de specíalitate pentru íntervenţia asupra arborielui situat
În aliniamentul din str. Saltului nr.27, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
26.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul IocalităVlor, cu
modiflcările 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:
Plenźaţie de aiiniament — imobfl cu nr 27:

-1 ex. Fraxinus sp (frasin) e=3ocm h=llm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producedi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţií meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicăhi coronamentului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.R Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowi 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 apbcându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M6. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa!etare — 1 ex., arbore.

)PA
Şef Serviciu AWze şi Acorduri,

Expert Daniela Voinescu

Întocmit: Exppr$ PrîcopiĄnişoara

Red: PAJ3 exIO107.2019 Ů
— prezentul aviz afost postaţ pe site- ul PMB 6'
hţlp:Ihwrnnmbr&inşţituUUwimariaidirectiiidirevlip mediuiavize artoń in consultareiavize artofi in consultare ohp. oe data de... (

IstjU

Nr. 1737484/4483/

Spre ştiinţă:
- DI
Str. Sector 2

DIRECTOREXECUTIV,
Simo

Bd Reaina Elisabeta nr. 47. &‘d DostaI 050013. sedor5, Bucuťeşt, Románia



c
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
Firma Euro Cooling Center

Şos. Andronache nr.203, Sector 2
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referítor Ia adresa A.D.P. Sector 2, nr.8045/13.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1737472/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4487/20.05.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.203 din şos. Andronache, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.203:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm 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, în condiţii meteo nefavorabile, cu
degajarea reţelelor aeriene stradale.
Curte imobfl cu nr.203:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-lOm, Iipite de gardul imobilului — 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;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=4Ocm 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 ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pentru
arborii situaţi în curte şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224),
pentru arborele situat în aliniament stradal, 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 fÎ
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 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

IbI

Nr. 1737472/44871 08,I[IL 2019
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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.
Toaletare — 4 ex., arborL

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

lntocmit:

Red: P.A.13 ex.28.062019
— prezentui av'z aĺosţ poslat pe she- uI PMB.
htlpII.J.Dmbro/insţituiiiJprimariaidirecliiJdirectja mediu/avize arbc,i in consultar&avize arbc4i in consultare.php. oe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPiULUI BUCUREŞ11 romania2üi9.eu

_____

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1737547/4500/

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DIr
Str. „ Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr7896/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1737547/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4500/20.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Scorţan Ion nr.53A, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, 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 peteritoriul 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:
Plantaţie de aiiniament— imobfl cu nr.53A:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ç3=35cm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi,în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrărie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normee de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuui
Bucureşti, 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 şi creându-se condiţifle necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurflor şi a persoaneior 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, in 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 mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, asđel: 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
2021.

Bd. Regina EhsabeLa nr 47, poş4ai 050013. sedor 5. Buaireşd, Rornăna



La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din HC.G.MB. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea veríficării în teren

a plantărilor în 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.

Defrişere — 1 ex., arbore cu scorbură.

DIRECTOR EXECUT1V,
na-Mariana POPA

#tr-ţI

ŞefSerwczu Avize şi Acordun,
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit: Expefl Pricopi Anîşoara

02JuL 2019

Red: PĄ3 exj28 06.2019
— prezenlul avŕz afosi poslat pe site- uI PMB
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PRiMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

O8.1UL2019 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre stiintă:
-DI
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7920/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1737430/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4535/20.05.2019, prin care transmiteţi

spre soluţionare cererea d-Iui -
privind emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Cremeniţa nr.64, vă comunicăm că

Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.062019, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi compietările

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

?ntreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul Bucureşti,

avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei:

Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 64:
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=lOm, prezintă scorbură la baza trunchiului, în

declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.

Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, in1224), conform prevedeńlor 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 legal al 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 20-2Bcm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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, in toamna anului 2019, primăvara anului

2021.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură, în decIin biologic.

Şef Serviciu Avize şi
Expefl Daniela

Întocmit Expe ricopi Anişoara

Red; P.AJ3 ex./25.06.201 9
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
htlp:jhwřn pmb.ro/inştitutiilprimar,aÍdirectiildirectja mediuipvize arbori in ccnsultareiavize arbod in ccnsultarephp, e data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Acorduri,
Voinescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

Spre ştünţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.8211115.05.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1738762/21.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4665/22.05.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arbońlor
situaţi în curtea imobilului cu nr.14A din aleea Avrig, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe
teren, În data de 26.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Łegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor 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:
Curte ŕmobfl cu nr. 14A:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 035cm h=12m, Iipit de gardul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerü de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=20m - reducerea cu 112 din voiumul coronamentului în
vederea evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus
având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului pe care se află
arborii, conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anuiui), evacuándu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 2 ex., arbori.

D1RECTOREX ‚* .

SimonaMJA\\

Întocmit: ExpeŞQr79pi,%îşoara
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PRIMĂRIA MUN!CIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

flgţy1 ?Ow
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronícii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8224/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1738786121.05.2019
şi a DirecUa de Mediu cu nr.4676122.05.2019, prin care transmiteţi spre so)uţionare cererea d-nei

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat iângă
punctul TRAFO din str. Constantin Tănase nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
in data de 26.06.2019, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modiflcăńle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Punct Traťo - str. Constantin Tănase nr.2:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=GOcm h20m, situat Iăngă punctul Trafo - reducerea cu 1/2 din
volumul coronamentului in vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate
şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 echilibwl 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 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 in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 6 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECT%rWVK
Simona$a6J%POP%

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Exped Daniela Voinescą4A(
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PRJMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢ1A DE MEDIU

Ňi 1739008147451 fl iią.. ui
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştHnţă:
- Dna I
Str. Sector 2

(Alee- coa1a Gimnaziaiă nr24 din str. Tunari nr 52-54, Sectoruĺ 2)

Referitor Ia adresa d-nei ... ‚.- - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr1739008/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.47451%3.05.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aleea Şcolfl gimnaziale nr.24 din
str Tunari nr52-54, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s-a
inventariat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravflanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.&M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Str. Tunari nr 52-54- aĺee Iater&ă- scoala Gimnazială nr 24:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi ehminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerü de pagube materiafe sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

Arborű sunt Iipiţi de gardui despărţitor aI imobilului din str Fierari nr 3, sectorui2.
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h10-12m;
-2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=20-25cm h=10-llm,
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=7m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre clădirea imobilului cu nr3 şi spre aleea Iaterală a coIii.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), 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 construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 6 ex., arbort

DIRECTOR EXECIJJ4W-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI r2rriao2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

08,IUL 2019
CĂ TRE,

Dnai.
Str. l ‚ecwr 2

Spre ştflnţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor a adresa A.D.P. Sector 2 nr.8208115.05.2019 inregistrată Ia P.M.B cu
nr1739555/23.05.2Q19 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4896/24.05.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea dvs.pdvind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat in curtea imobilului cu nr.31 din str. Viesparilor, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 in data de 26.06.2019, 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 modiflcările şi completăńle ulterioare şi Ht.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.31:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=4Ocm h=12m, acoperit cu iederă - reducerea cu 113 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.

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.GM.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 fÎ afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi fránte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărb 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 aplicándu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toa!etare — 1 ex., arbore.

DIRECT9V&4%
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r PRIMARIA MUNICIPtULUI BUCUREŞfl romania2O19.eu
DJRECŢIA DE MEDIU

D&WL 2019—

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna

Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Braşoveni nr.3, bLlB, Sector 2

r
Referitor Ia adresa d-nei i, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1746132/13.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5743/14.06.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 18 din aleea Braşoveni nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 21.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţiior, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specH de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h14m
-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm hlOm.

Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată (Iocul de parcare cu nr.23):
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 specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm hlOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=4Ocm h=16m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţul verde spate bloc, sc. 1:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) 020cm h=3m, acoperit cu iederă uscat 100%
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/25217.89, int. 224), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

I,aiiI

Nr.1 746132,1749783/5743,6275
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de

evenimente cu urmări nedorite 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 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.

30412009.
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 pământ1 cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată

Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dh-ecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI af]şeze,
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.
Toaletare — 4 ex., arbori;
Defńşare — 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA
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f PRMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Sector 2,

Nr. 1748250/6068! UU.IUL LUIO

Spre ştiintă:
-Dna
Str.
- Asociaţia de proprietari
Str. Ritmului nr.4, bI.438, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1748250/21.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6068/24.06.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str. Rjtmujui nr.4, bI.438, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
26.06.2019, 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 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.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:
Plantaţie de alinżament - faţă bĺoc 438 - str. Ritmului nr4:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 030cm h=lOm, înclinat Ia 45° spre trotuar, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 defriflrilor, 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 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, asťel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, 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.

Bd. Regina EUsabeta nr 47, poştal D513, sedor5, Buajreşb, România l-aiiI



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

aveţi obligaţía de a anunţa Direcţía de Mediu din cadrul P.MB, în vederea verifícărü în teren

a plantărilor în compensare. Tn 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 biocului sau într-un Ioc vizibiL pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Si -Mariana POPA
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl rorqania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ub.IUL ĹUV4

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicU nrA4, Sector 2

(Str. Baicului nr 1, spate bloc, intersecţie cu şos. Panteflmon,Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.11857/24.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1750088
/27.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6367/28.06.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei
adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs.,
şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografhle aferente), din str. Baicului nr.1,
intersecţie cu şos. Pantelimon, Sector 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaFilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arbori, în
declin biologic, pericol de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului din str. Baicului nr.1,
în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţU prealabile punerH în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborU avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, in 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

Nr. 175008816367!

Bd. Regiia EIabeta rw 47, cod poşlal 05C013, sector5, Bucureşli, Romáa
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pagina oficială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţh.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Frezentul aviz are termen de vaiabifltate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2 ex. arbori ‚ în declin biologic.

OZflJL 2019

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de speciaiitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţfllor

DIRECTOR EXECUTÎV,
Sinjgq4(ariana POPA
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bloc — sa C:

-1 ex. Maius domestica (măr) e=2Ocm h=5m, uscat lOO% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc — sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc — sc. C:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=35cm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată);
-2 ex. Thuja sp. (tuia) O=10-l8cm h=2-3m, uscate 100% (conform foto anexată);
-2 ex. Acer sp. (arţar) e=20-25cm h=7-Bm, prezintă Iipsă ritidom, uscate 80%,

pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arĹ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
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 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.GM.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a Şx.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia 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 2021.

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.S, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare. ln 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 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— Tex., arbori;
Defrisare - 7 ex., arbori, uscate 80-100%.

Şef Serviciu Avize şi Acordufl,
Expefl Daniela Voinesctí

Întocmit Expe Pflcopi Anişoara

Red: P.A/3 exIDl.07,2019
— prezenlul aviz afost postat pe site- uI PMB.
httn flwww Dmb rc/înstItutII/Dnmana]dlrectllţdlrectla mediuípvlze arbon In consultarelavlzę prbon In consullare DhD De dala de

&çuTIv,
OPA

Đ1IUL ZQlS

IaiIBd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Romána



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1737416, 1737724/4455,

rqrpania2Ol9.eu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă
-Dna'
Str.
- Asociaţiei de proprietarí
Str. Dimitrie Marinescu nr.1A, bI. C2, sc.C, Sector 2

Sector 2,

Referitor Ia adresele dvs., nr.7973/13.05.2019, 8132/14.052019 înregistrate Ia P.M.B
cu nr.1737416, 1737724/17.05.2019, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4455, 4395/20.05.2019,
prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei i privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului C2
din str. Dimitrie Marinescu nr.1A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data
de 26.06.2019, 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:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — spre trotuar

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteior 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 aeriene stradale, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm hlOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e25cm h=llm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=35cm h=1 Om.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — Iateral stânga:
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=4Ocm h12m, înclinat spre trotuar şi carosabil - reducerea

cu 1/3 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 şi degajarea reţelelor aeriene stradale.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=lOm - eliminarea ramurilor uscate de Ia baza
coronamentului.
Spaţiul verde faţă bloc, sa C:

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 specii de arbori:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 030cm h=12m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=4Ocm h12m.

ťŃţ-%j )tBd. Regina Elisabeta nr. 47, wd pcştal 050013, sector 5, Bucureşb. Románía
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

4 1 1111 fl1ĐNr.1 737180/1105/
CĂ TRĘ

DI -

Str. - arsctor 4
Spre tünţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Jean Louis Calderon nr.36, Sector 2,
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Curte imobfl - str. Jean Louis Calderon nr.35, Sector 2)
Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.8915/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1737480/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4405/20.05.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.35 din str. Jean Louis Calderon, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobH cu nr.35:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=65cm h=18m, situat în apropierea gardului dinspre stradă,
eliminarea şarpantei O=3Ocm, despicată de la punctul de inserţie cu trunchiul - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerit de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,
pentru echilibrare.

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 eliminărü
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 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. ¶ 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-Maripna POPA

ĺ Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
‘ T fl - Expefl Daniela Van cu /

P /‘ .

\ / / Intocmit: Expefl,Pr,ycopi Arnştlala

JI
ex.ĺO8.07.2019

V Ii L. 2019
— prezentul aviz a(ost postat pe site- iiI FMB.
hţtp:flwww.pmb.roRnsiiţuIiUphmahaţdirecti'direcIia mediujavize arbod ín consullare/avíze a,toń in consullare.php, ne data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 ? 1(11 2019

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor ta adresa A.D.P. Sector 2 nr.8197ĺ15,05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1738743/21.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4660/22.05.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în curtea imobilului cu nrJ4 din str. Víitorului, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 21.062019, 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. 74:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=SOcm h=llm, - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi - reducerea cu 112 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;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=4Ocm h=14m, Iipit de gardul imobilului de Ia
nr.70 -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 ramuri1 în
condiţii meteo netavorabile.

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.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşť, 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 construcţiiior 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 tăśerilor, 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 emiterü.
Toaletare — 3 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA

Şef Servîciu Avize şi Acorduri,
ExPefl7ţJ7 Vo:33escu

Întocmit: Exper3ýropi,Ąnişoara
Red: P.AJ3 exORD ţg— prdzeplul aviz alost postat po site- uI PMB.
httpihwiw cmbroflnstituliiiodmari&directiiídirectia mediulavize arbod n cansultareiavize artnd in cnnsuľlare phđ, oe data d

Nr. 1738743/4660/
CĂ TRE.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11IUL 2019

Nr.1 739445/4862/
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
- DI
B-dul i Sector 2

(Str. Drobeta, intersectie cu B-dul Dacia nr.93 Sector 2)
Referitor la adresa d-Iui L inregistrată Ia P.M.B cu nr.1739445/23.05.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.4862/24.05.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in aliniamentul din str. Drobeta, intersecţie b-dul Dacia nr.93 vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care1 in conformítate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — str. Drnbeta intersecţie cu b-duĺ Dacia nr.93:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului,
eliminareä ramurilor uscate i a drajonilor de Ia baza trunchiuluľ în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea semnului de circulaţie.

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm — reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
eliminarea ramurilor uscate i a şarpantei cu scorbură pe toată Iungimea ei de Ia punctul de
inserţie cu trunchiul, în vederea evitărh producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi f rănte, operaţiune ce se poate executa in 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 construcţblor din jur şi a reţelelor aeriene.

Frecizăm 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. l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 2 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-' Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Expert Daniela Voinescu fl /‘e /
Întocmit: Expert Pricp9Ayişoara/

fled: P.A.13 #7'V 1) n
— prezenlul aviz . httoiNnnea,t.roiinsliiutiiipńmariaidirectiiĺdireciia mediu/avize arbnri n coniIIprWavize arbori i Ćorlsullare.oho, De dl 3. ‘0L 2de 19
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12.WL 2019

CĂ TRĘ

Spre ştiinţă: -

- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2 nr. 8998/22.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1740780/28.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5048/29.05.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.23 din şos. Iancului, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2019, 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 modif]cările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte imobii cu nr.23:

-3 ex. Populus sp. (plop) @=60-8Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Robinia sp. (salcîm) 020cm hlOm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează clădirea imobilului;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre parcarea auto.
Domeniul public — faţă Iateral stânga imobiI:

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre clădirea imobilului
de Ia nr.23, Ia următoarele specU de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 025cm h=7m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h6m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @=25cm h=7m.

Domeniui pubhc — faţă Iateral dreapta imobiI:
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre clădirea

imobilului de Ia nr23, Ia următoarele specii de arbori:
-2 ex. Morus sp. (dud) 025-4Ocm h1 0-11 m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=l7cm h5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e=4Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
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materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii meteo
nefavorabite.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborfl din curte şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), pentru arborfl situaţi pe domeniul public, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna),
pentru a nu fl afectat echilibrul biologic al acestora (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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărU construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorii tegali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 13 ex., arbori.

DiRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

I .J

1(f 42':%Ę3 Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

tĺfl
Intocmit: Expefl»çicopi Açuişoara

Red: PA.13 exJO5.07.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

mediu/avize arbori in consultareiave arbori ifl consullare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

________

lnln

CÄ TRĘ
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
8-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiintă:
- Dna (
B-dul ( ..‚ Sector 3,
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicű nr.44, Sector 2

(Curte - str. Dumbrava Roşie nr 16, curte, Sector 2)

Referitor la adresa A.D.P. Sector 2 nr.9683/31.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743576/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5378/06.06.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.16 din str. Dumbrava Roşie, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s-ą inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privihd reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifică'rile şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr 16:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi elWninarea 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. Ce)tis sp. (sâmbovină) O=55cm h=14m, lipit de gardul dinspre stradă;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m, Iipit de gardul dinspre stradă;
-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=30-35cm h=10-12m- reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre clädirea imobilului.
Lucrările 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 Normele de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
ramurilor uscate şi frânte, 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 bunuri(or 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.
Toaletare — 4 ex., arborL

DIRECTOR EY&IXIV
Simona-Ma,MtPOIW\

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
-) Expert Daniela V escu

- .Intocm;t: Expert Pncop: Anřşpşra
Red: P.AJ3 exjOa.07 20 ąe2entuI şai postat pe site- ul PMB 7'

hltp:ítenvw.pmb.raíinstitutii - td'!€tTa mediuíaeize aWori in consultareíavize arton in cansu[ţare.php. oe data de -
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1747395/59491 jl WL ).üW

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
8-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sectoť 3

Spre ştiintă:
-Dna J

Str. - Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată, Ia P.M.B cu

nr.1747395/19.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5949/20.06.2019, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea

imobilului cu nr.8 din str. Tunari, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în

data de 26.06.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.

nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.8:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=18-2Ocm h=6-7m,în apropiere de peretele

clădirii vecine de Ia nr.6 — 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, Ia următoareíe specU de

arbori:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărU producerfl de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr.8:

-5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=15-l7cm h=4-5m, răsărite spontan, Iipite

de clădirea vecină aI imobilului de Ia nr.6 (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului (A.F.L)

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

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

304/2009 privind Normele de protecţie a 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 eliminărfl 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.

I I I I



Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederior avizuui şi a iehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişăriior, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 5
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată ia înăiţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alte unităţi pe care le aveţi în administrare în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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
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 — 3 ex., arbori;
Defrişare - 5 ex., arbori oţetari răsărite spontan

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma a POPA

({ Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
\\ vt- Expert Danięlp Voinescu

í
Întocmit: Expert prico,šÁnişoara

O9ILJL 2019
Red: P.A.13 edOS,07.2019
— prezentul aviz aĺost postat pe site- uI PMB.
htlp:/Jwww.pmb.raflnstitutii/pńmadaidirectii/directia mediu/avi2e arboń in cnnsultareiavize arbnń in cansuItare.pflpę data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i2 ţU ĹUi
Nr. 1749750/6246/

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre şthnţă:
- Dna
Str. •‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11447/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749750/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu nu nr6246/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Schitul
Darvari nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.06.2019, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din inttáviIanuI Iocalităţilor,
cu modificările 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:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr.6:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-lOm - reducerea cu. 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre clădirea imobilului şi spré stradă i eliminarea ramurilor
uscate din coronamente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 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 arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânle, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anuluí), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
ToaIetare2wc arbori.

DiRECTOR,JEtLJhV\
Simona-Mqtna

Ji(( tş'» 9 Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

fl Expefl DanieI,pi5escu

l Întocmit: ExP7picoP%%?íoara
O ‘UL 20;gRed. P.Aj3 ex.i0807.2019

— prezentul aviz afost pasţat pe sile- uI FMB.
htlp://wwwpmbroflnstituţiUprimarWdirectiVdireçtia mediu/avize aitań in consullar&avize atari in cansull re php, pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.174976762491 12. !UL. 2019
CA TRĘ

Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobfliar Sector 2
Str. Luigi Qalvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Grădiniţa nr.133, cu program prelungit
Str. Aurel Vlaicu nr.30-32, Sector 2,
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.2367/22.05.2019 şi Ia adresa A.D.P. Sector 2
nr.11437120.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1749767/26.06.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.6249127.O6.2019, prin care transmite spre soluţionare cererea Grădiniţei
nr.133, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în curtea imobilului cu nr.30-32 din str. Aurel Vlaicu, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 29.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privínd reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipĺului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte grădiniţă:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=Bm, Iipit de gardul dinspre stradă - reducerea
cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin trângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=lOm, prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia şi a ciotului de Ia punctul de inserţie cu
trunchiul;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care afectează Iocul de ioacă, pentru
copii din curtea grădiniţei şi eliminarea ramurilor uscate, conform Codului Civil ar1613,
alin.3, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=1 1 m.

Lucrăriie 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.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţUlor 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 deteriorărU construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.
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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.
Menţionăm că în perioada de iesire din vegetaţie, toaletarea arborilor din coIi i

grădiniţe ar fi trebuit să fie o prioritate pentru ADP 2, în vederea evitării oricăror pericole.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare —5 ex., arbor/.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon PQPA

ŞefSerWciuAwżeşiAcorduri,

Intocmit: Expert i íoara

O 9 WL 2

Red: P.AJ3 ex.Iů8.O7.2019
— prezentul aviz afost postat pe site iiI PMB.
hţ1p:/Mvw.pmb.roiinstitutä'nńmahWdirectiiídirectia mediWavize a,toń in consultaralavjze aWoń in consultare.php, e data de
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PRIMĂRIA MUNIGPIULUI BUCUREŞ11 oppnjq29).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1737624/4489! 1 b. IUL 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştUnţă:
-Dna ia

ap.92, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.186-192, bI. 09, Sector2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7986/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1737624117.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4489/20.05.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei t privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor sítuaţi în spaţiul verde aferent blocului 09 din b-dul
Basarabia nr.186-192, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
26.06.2019, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc 09:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din parcare:
Spaţiuĺ verde spate bloc — parcare auto (Iocul cu nr. 16):

-1 ex. Populus sp. (plop) O=3Ocm h=lOm, Iipsă ritidom pe trunchi, în declin biologic,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 eliminărU ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciuiui 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 trunchiuiui de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel lex. în aiveola din parcare cu obligativitatea
păstrărfl acesteia si Eex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea verificărU în teren
a plantărilor în compensare, in caz contrar se vor apUca 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., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, în declin biologic.

DJRECTOR EXECUTIV,
Sim €Marna POPA

$o Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert DanpVoinescu

Întocmit ExpePric i Anişoara

1Z$UL zn

Red; P.AJ3 exJtO7.2O19
— prezentul aviz atost postat pe siIe uI PMB.
htlp:Uww,.pmb.roIinstiţutji/prjmarjaidirectii/directia mediufavize arbod in cansultarelavize aitoń in consultare.phn. ne data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 li IUL. LUW

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură,
- Asociaţia de proprietari
Str Delfinului nr3, bI. 011, Sector 2

O Referitor la adresa Direcţiei Relaţii cu Publicul şi Registratură nr.5918/24.05.2019,
înregistrată la P.M.B cu nr.1737872120.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.49€3/23.05.2019, prin care transmite spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 011 din str. Delfinului nr.3 vă comunicăm că la 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 localităţilor, cu modificările şi completările ultërioare 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:
Spaţiul verde spate bĺoc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş), trunchiuri fără coronament O=10-2Ocm h=2-3m,
uscate 100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

O Bucureşti, 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 şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform 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 20-28cm, măsurată
la 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 2021.

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
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verif]cării în teren a plantărilor in 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 la data emiterii.
Defrişare — 2 ex., arbori, trunchiuri fără coronament uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M ria a POPA

Şef Sewicîu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara

IZWżŁ 2.'L19

Red: P.A.13 exI11.07.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
hUp:Uvnntpmb roiinstitutii/phmariaidirectii/directia mediu/avizp arbori in nsuItareIavize arbçri in çonsultarephp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

16. WL 2019

CĂ TRĘ
Parohia Bisericii Armene - prin administrator pttĽe

B-dul Carol I nr.43, Sector 2

(Curte imobil str. Ion Berindei nr. ID, (fost nr.33), Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr1740460/27.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.5001/28.05.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.1 D din str.
Ion Berindei, conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare
nr. 3 şi Dosarului nr. 7 cu Hotărârea definitivă i irevocabilă
prin reapelare din data de 14.11.2008, vă comunicăm că Ia verif]carea efectuată pe teren,
în data de 26.06.2019, 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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr ID (fost nr.33):

-1 ex. Tilia sp. (tei), bitulpinal h=lOm, înclinat spre carosabil, eliminarea tulpinii
înclinată accentuat spre trotuar i carosabil iar cealaltă tulpină necesită reducerea cu 1/3
din înălţime în vederea echilibrării şi eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobU cu nr ID(fost nr 33):

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=45cm h=12m, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de clădirea
imobilului, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

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

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a 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);

-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 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 toaletărilor şi
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defriflrilor, 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 mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pămánt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată ia înălţimea de lm đe Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, conform Angajamentului de plantare
nr.50011N09.07.2019, în prima perioadă optimă de piantare, în toamna anului 2019,
toamna anului 2021.

La finaiizarea iucrărilor de piantare conform art9 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
verificărfl în teren a piantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrŕşare - 1 ex., arbore.

DIRECTQR EXECUTIV,
Sîn$Y1ĄrÝapa POPA

\%%4.\-f ( / Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit Expefl Pflcopi Anişoara
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— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRĘ
Complexul Spofliv Naţional “LIA MANOLIU"

B-dul Basarabia nr.37-39, Sector 2

Manager S.C. Plenitud Imoex S.R.L.,
B-duI ‚ _ector2,
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.9532/30.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1741932/30.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5201/31.05.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea d-Iui Avrămoiu George manger S.C. Plenitud Impex S.R.L. privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în incinta
Complexului Sportiv Naţional :LIA MANOLIU'Ĺ curte restaurant din b-dul Basarabia nr.37-
39, în baza Contractului de Inchiriere nr. cu Acordul proprietarului nr.

conform cerinţelor şi speciflcaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.
3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat
(însoţit de fotograflile aferente), vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 26.06.2019, 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 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Incinta Compĺexului Sportiv Naţional «LIA MANOLIU"- curte restaurant:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=7Ocm h=18m, se sprijină pe acoperiuI restaurantului şi
pe reţeua de gaze, pericol de prăbuşire (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 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.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in 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, în Parcul « Lia Manoliu »‚ conform Anagajamentului

I4l iI
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de piantare nr.5201/N02.07.2019, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
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 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 emiterii.
Defrîşare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon na POPA

‚9$

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Exped Daniela Voinescu

ľÇ'
Întocmit ExpeçÝ Pricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1749800/6256! 1 & WL 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. ElectronicÎi nr.44, Sector 2

Spre ştünţă:
-DI -

Şos. Sector 2,

Referitor Ia nr11439120.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1749800/26.06.2019 Mediu cu nr6256127.06.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-iui ľ' -. privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in spapui vcrde aferent blocului 60B din şos. Mihai Bravu
nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 10.07.2019, s-a inventariat
următorul matedal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.CG.M.B. nr.30412009 privind Normeie de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc- parcare:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=2Ocm hllm, Iipit de garaj - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitărfl producerH de pagube materiale
sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.7789,
int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eiiminărfl
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându
se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărü construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowi iegai 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 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.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaĺetare — 1 ex., arbore.

Şef Servîciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela Voinesc_—

Întocmît: Expefl Pricopi Anişoara

Red: P.A.13 ex/11,07,2019 1/
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB. 1
hup:fl.pmbrplin$ütuuiÍDdmań&direCtiifdiíectia mediulavize arbpd in consuItai/aviZe artcti in conşultareDhD. e data de ....
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PRIMARIA MUNICIPIULUi BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1732695/3670!
211UL20w CĂTRE,

Dna!
Str. Sector2

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1732695/02.05.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.3670/03.05.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.15 din str.
Austrului, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr 15:

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 specii de arbori:

-2 ex. Betula pendula (mesteacăn) S=20-25cm h=10-llm, înclinate spre trotuar şi
carosabil;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=4Scm h=12m.
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.G.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 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 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 — 3 ex., arboń.

DIRECŢ4»Č&fliV,
(/% & .‘ rŞ\rSimo,ţMariena i-tżyA
• jJJk' )) Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Expert Daniela VoinescLfęí

-- Intocmit: Expeflfl'çąopi Ap,şoara
Red: P,A.13 exJl5.072019 ţ!
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1735658/41861 ?Ĺ IUL. 2019
CĂ TRĘ

ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Şos. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.29-35, bI.P3, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia RM.B cu
nr.1735658/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4186/14.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului P3, sc.3 din şos. Mihai Bravu nr.29-35, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic
pentru care1 în conformítate 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1:

Eliminarea ramurilor uscate de Ia baza coronamentelor, Ia următoarele specfl de
arbori:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=2Ocm h=lOm;
-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=lScm h=6m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=Bm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care

afectează faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=2Ocm h=lOm — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 112 din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului.
Spaţul verde faţă bloc — sc. 3:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=4Ocm h14m, prezintă o şarpantă uscată eliminarea
acesteia de punctul de inserţie cu trunchiului, iar a doua şarpantă necesită reducerea cu
1/3 din inălţime, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente, cu
echilibrarea arborelui.

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 specii de ar

-2 ex. Tilia sp. (tei) 40-45cm h13-14m. se /

Spaţiul verde faţă bIoc, sc.3, Iateral dreapta — spre trotuar í t
-2 ex. Acersp. (arţar) O=30-35cm h10-llm. .ţ

Spaţiul verde spate bloc — sc. 1:
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-1 ex. Tilia sp. (tei) S=4Ocm h=14m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronament.
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

Reducerea cu 1/2 din iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, Ia
următoarele specU de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=3Ocm hlOm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) e=15-2Ocm h=8-9m;
-1 ex. Morus sp. (dud) S=35cm hllm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h9m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior

înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde spate b/oc — spre trotuar:

-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-3Ocm h10-llm;
-1 ex. Ailanthus aitíssima (fals oţetar) O=2Ocm h=9m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=llm — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

pătrunderfl Iuminii naturale în apartamentele de Ia etajele inferioare.
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde faţă bloc —sc. 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=0,3cm hlm, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc —sc.3:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=lOcm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Sp$uI verde spate bloc — spre trotuar

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=7cm h=3m, crescut spontan, înclinat spre
trotuar

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUior din jur şi a
reţeielor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
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 Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de speciafltate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborilor 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 20-2Bcm,
măsurată Ia mnălţimea de lm de ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului sau în alte zone
deflcitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2019, primăvara anului 2021.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.CG.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.
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Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îI afişeze,
în xerocopie, ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 20 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arborĄ din care 2 ex. sunt uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - âta POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

cr
Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

o

Red: PA.13 exIl5.072019
— prezentul aviz afost pcstat pe site- uI PMB. (4
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ą
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737530144161 22 IUL 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicä nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
-DI i

Str. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Stolnicul Vasile nrl7, bI.42, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr7852i13.05.2019, inregistrată ia P.M.B cu
nr.1737530/17.05.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr4418I20.05.2019, prin care transmiteţi spre
soiuţionare cererea d-iui privind emiterea avizuiui de speciaiitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 42 din str. Stolnicul Vasile nrl7, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 12.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bĺoc, sc. 1:

-1 ex. Popuius sp. (plop) O=6Ocm h=18m, situat Ia o distanţă de cca.2m faţă de fundaţia
blocului, prezintă o rădăcină dezvoltată Ia suprafaţa solului, - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi
prábuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte,
iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 arboriIor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 deteriorărH construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, in
xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un ioc vizibii, pentru înştńnţarea tuturor Iocatarilor

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

DIRECTOR E CUTIV,
Simona- b A

%\ Şef Serviciu Avize şî Acorduri,
Expefl Daniela VoinesfÂ(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 WL 2Ü9
CĂ TRĘ

str
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.8163/14.05.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1737685/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4469/20.05.2019, prin care transmite spre
soiuţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în curtea imobilului cu nr.9 din str. Turbinei, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocaiităţilor, cu modificările şi compłetările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizărn:
Toaietare:
Curte imobfl cu nr.9:

-1 ex. Tiiiia sp. (tei) e=35cm h=12m, Iipit de gardul imobiluiui cu nr.7 - 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 ramuri1 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 eiiminării
ramurilor uscate şi fränte, 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 deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul iegai ai terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederiior
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, 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., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- OPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinf

Întocmit: Experţriopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1738464146541 21 IUL LUM

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str Alexandru ceI Bun nr2O, bI. T19A, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1738464/21.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4654/22.05.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului
T19A din str. Alexandru ceI Bun nr20, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data
de 12.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu
Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bIoc:

-2 ex. Acer sp. (arţar) e=2o-3scm h=10-12m, inclinate spre trotuar şi carosabil - reducerea
cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii
meteo nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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), evacuăndu
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăritor, 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.

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 — 2 ex., arborL

D1RECTOREXECUflV,
S,monaşpqay nut'A
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 !UL 2013
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicîi nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Panteiimon nr.3-15, bI.P2, sc.4, Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.8321/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1738951/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4764/23.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiui verde
aferent blocului P2 din şos. Pantelimon nr3-15, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei
Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi
menţionaţi în cererea anexată (însoţibde fotografiile aferente), vă comunicăm că ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, 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 modif]cările şi completările
uiterioare şi H.C.G.M.fl. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Rucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.4:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=8m, a fost toaletat anterior,
prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor 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 bloca căiie de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de materiai dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, 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 repararea prejudiciului adus mediuiui conform prevederiior 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, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finalizarea Iucrărilor de piantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Nr. 1738951/4764/
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verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ar[.4 din aceiaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizului să iI af]şeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură.

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit: ExpeçtPricopi Anîşoara
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Jt.nt PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I l Direcţia de Mediu

2Z1uL2019 -

CA TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIVLUJ PUBL!C SECTOR 2

(Str. Căminului nr 26, bL D5, sc B, Sector 2)

Referitor ia adresa dvs., nr.8145ĺ14.05.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr 1738925/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4769/23.05.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului
D5 din str Căminului nr.26, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr
3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs, şi menţionaţi in cererea anexată
(însoţită de fotografhle aferente), vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
12.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui iocalităţilor, cu
modificările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiul verde faţă b/oc:

-1 ex. Sophora japonica (salcăm japonez) ®=5Ocm h=14m, arborele este viabii -

reducerea cu 1/3 din voiumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţflior verzi de pe teritoriui 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), evacuăndu
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior
sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţeleior aeriene.

Precizăm că administratorul iegai ai terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in 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 fotografia anexată Ia cerere nu concordă cu realitatea din teren, pe vütor, vă
rugăm să trataţi cu profesionalism solicitările de defiare a arborilor situaţi pe raza sectorului 2.

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

DIRECTtJICVŢIV,
SimorCM4âaa pÓ°

Intocmit: Expyţ F%ricopi Anişoara
Red: P.A/3ex.11507.2019 ‘Ę/Ć,ř /
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. WL 2019
CĂTRE,

ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DI
Calea Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr,227, bl.37, sc.1 şi sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8682/20.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1739656/23.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4884/24.052019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 37,
sc.1 şi sc.2 din calea Moşilor nr. 227, vă comunicăm că 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 modif]căriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu/ verde faţă bioc — părcu/eţ

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi
carosabil, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=25cm hlOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm hllm;

C -1 ex. Tilia sp. (tei) O=35m h=llm;
-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=3Ocm hlOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) =30cm h1 1 m;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) ®=2Ocm h=lOm, înclinat accentuat spre aleea de

trecere;
-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) 025cm h=lQm;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30-35cm h=10-1 lm -reducerea cu 112 din

lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere şi eliminarea ramurilor uscate
din coronamente.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 - intrare:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=8-lOcm h=2-4m — reducerea cu 112 din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului;

-2 ex. Pinus sp. (pin) O=2Ocm hlOm — eliminarea ramurilor uscate de Ia baza
coronamentelor;

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 020cm h=lOm — prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

Nr. 1739656/48841
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-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicărfl coronamentului, eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiului şi degajarea stâlpului
de iluminat public.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h12m;
-1 ex. TWa sp. (tei) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=12m — eliminarea ramurilor

uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 — spre trotuar

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=35cm h=12m
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=l5cm h=4m - prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=l5cm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 — Iângă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=4m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®=2Ocm h12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
care afectează faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia baza coronamentului;

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=3Ocm h=12m.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2— spre trotuar

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m, încflnat spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=llm.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=4m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal;
-1 ex. Populus canadensis (plop) e=GOcm h=20m - reducerea cu 112 din volumul

coronamentului în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Eliminarea arborilor din specia Prunus sp. (corcoduş) O=O,1-012cm hlm, crescuţi
spontan.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2— Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=lOcm h=5m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) ®=1O-l2cm h=4-5m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=l2cm h=5m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

ridicării coronamntului şi eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiului.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2— Iateral dreapta, spre trotuar

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, Ia
următoarele specU de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) e=2ocm h=lOm;
-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=1O-l5cm h=4-5m;
-1 ex. Morus sp. (dud) S20cm hlOm - inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamntului;
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-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h12m, situat spre str. Ardeleni nr.3A -

prezintă treimea superioară a coronamentuluí uscată, eliminarea acesteia.
Spaţiul verde spate bioc - în trotuar

-2 ex. Populus canadensis (plop) O=60-BOcm h=18-20m - reducerea cu 112 din
volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=17-25cm h=5-llm — inclusiv, eliminarea drajonilor
de Ia baza trunchiului cu degajarea corpurilor de iluminat public;

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi
carosabil, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-1 1 m;
-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=2Ocm h=10m;
-1 ex. Tilia sp. (tei), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

încflnate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiului;
-1 ex. Tilia sp. (tei) e=3Ocm h=12m — eliminarea ramurilor uscate din coronament şi

eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiului;
-2 ex. TiIia sp. (tei) e=20-25cm h=8-lOm - eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamntelor;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=10-l5cm h=6-8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bĺoc — sc.2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm hlOm, situat Ia o distanţă de cca.2m faţă de fundaţia
blocului, prezintă scorbură pe trunchi - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Tuns gard viu:

-45 mI. Hibiscus sp.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — părculeţ

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

-tuns gard viu, se va efectua odată cu Iucrările de toaletare/defrişare.
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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
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ex. 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
circumferinţei în funcţie de specie, în părculeţul din faţa blocuiui, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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 plantăriior în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 56 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%;.

Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirn POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit: Expefl P5icopî Anişoara
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k PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Nr.1740080/49711 tR1L LUI

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.297, bI.3, sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr8444/16.05.2019, înregistrată Ia RM.B cu
nr1740080/24.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4971/27.05.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 3
din şos. Pantelimon nr297,scara B, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
12.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţblor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi HC.GM.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Spaţiuĺ verde faţă bĺoc, sc. 8:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 in condiţii meteo nefavorabile şi reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 elíminărü
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 construcţhlor 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.

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

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

DIRECTOR
Simona- anppP

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Exped Daniela Voinescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 Z w 2019
Dna

Str.

CĂ TRE,

Sector2

Nr. 1743578/5393!

Spre ştünţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. EIectronic nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.9685/31.05.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1743578/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5393/06.06.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizuiui de speciabtate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în curtea imobilului cu nr.27 din str. Oradea, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în dataa de 12.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi
din intravilanul Iocalităţiior, 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:
Toaietare:
Curte imobfl cu nr 27:

-1 ex. Abies sp. (brad) e=3Ocm h=llm, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de gardui
dinspre stradă - reducerea cu 113 din voiumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI 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 echibbrul 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 acces1 iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal a[ terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform ad. 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.

DIREC UTJV,
SimĘnOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Spre ştiinţă
- D1

2i WL 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronîcü nrA4, Sector 2

Str
- Asociaţiei de proprietari
Str, Maşina de Pâine nr.1, bI.1, Sector 2

Sector 2,

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ —. înregistrată Ia P.M.B cu nr.1743120/05.06.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr5398/06.06.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din str, Maşina de
Pâine nrl, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.01.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Icalităţilor, cu modif]cările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 — parcare auto amenajată — (Ioc parcare nr.23,24,25)

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi ehminarea 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. Morus sp. (dud) 025cm h=lOm, înclinat spre parcare;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Z=2Ocm h=6-7m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), 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 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 deteriorărH construcţblor 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 tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicăndu-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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.
Toaĺetaretx arbori

DiRECTORĄő.úTf?,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str, I ‚ Sector 2,
-Dna
Str ‚ .. -l Sector 2,

Referitor Ia adresele d-nelor a i i, înregistrate Ia P.M.B
cu nr.1743830/06.06.2019, 1750242/27.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.5434/07.06.2019, 6338/28.06.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Fr.
Chopin nr25, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007, 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:
Spaţiul verde faţă bloc,:

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 specii de arbori:
-2 ex. Betula pendula (mesteacăn) 015-2Ocm h=8-lOm, din care 1 ex. este

înclinat spre trotuar i carosabil.
r Spaţiul verde faă bloc — Iateral stănga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=lOOcm h=18m
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h=10-14m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinat accentuat spre faţada blocului şi spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bloc — Iaterai dreapta:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=4Ocm h=14m — inclusiv eliminarea Iăstarilor Iacomi de Ia baza
trunchiului;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinat accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=4Ocm h=12m.

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinat accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Tilia sp. (tei) S35cm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=25cm h=lOm;

Nr. 1743830, 1750242/5434, 6338! 22 iii 2űg
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-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=12m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:
-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentetor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetai, 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 pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent bloculu, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finaflzarea iucrărilor de plantare conform arŁ9 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. mn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
To&etare - 11 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., trunchi fără coronament arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
\ - Expefl Daniela Voinescu$
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22J0L 2W9
CĂ TRĘ

Consiliul Local Sector 2
Direcţia Generală de Asistenţă Socială

i Protecţia Copiluluî Sector 2

Spre ştiinţă:
- Creşa Ciobănaşului
Str. Ciobănaşului nr.23, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr.73459/03.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743862/06.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5439/07.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Creei CiobănauIui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Creei cu nr.23 din str.
Ciobănaşului, vă comunicăm că Ia veriticarea efectuată pe teren, în data de 12.072019,
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.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte cre$ - faţă:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-35cm h10-llm — reducerea cu 112 din iungimea
ramurilor care afectează acoperişul imobilului;

-1 ex. Populus sp. (plop) e=45cm h=18m - 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, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=12m - 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 în condiţii meteo
nefavorabile.
Curte creă - spate:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care
afectează acoperişul imobilului, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Acersp. (arţar) S=35cm h=12m
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care afectează clădirea şi acoperişul

imobiluluš, Ia următoarele specii de arbori:
-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-3Ocm h8-lOm, din care 1 ex. este multitulpinal;
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=15—2Ocm h=6-Bm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte - spate:

I
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-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm hlOm, acoperit de iederă, uscat 100%, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI 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 a deteriorăríi construcţülor din Jur şi 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 Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărU 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru 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 đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia inălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea cresei în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Toaletare - 12 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon n POPAs
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2ZWL 2019
CA TRĘ

“Auto Center" S.A prin împuternicit dI
B-dul Iuliu Maniu nr. 105C, Sector 6

(Str. Părinteĺe Galeriu nr. 12-14, curte, punct de Iucru, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.276/04.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1744440/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5494/10.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.12-14 din str. Părintele Galeriu, vă comunicăm că 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 modiflcările 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:
Curte imobil cu nr. 12-14 - spate:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=4Ocm h=14m - 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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
şi a reţelelor aeriene.

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.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

URE.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
O Expefl Daniela Voinescu ţf
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Sector 2

Nr. 1744479/5498! 22. IUL ZUH

Spre ştiinţă:
-Di

Referitor Ia adresa d-iui - i, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1744479/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5498/10.06.2019, prin care solicită
emiterea avizu(ui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentui
din b-dul Pache Protopopescu nr.42, vă comunicăm că 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 spaţfllor verzi
din intravilanul Iocaiităţilor, cu modiflcările şi completările uiterioare, H.C.G.M.B.
nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea aiveoleior stradale
din cadrul piantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobil cu 42:

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, afectează acoperişul clădirilor Ia următoarele
specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=8Ocm h=16m.
Plantaţie de aliniament — imobfl cu 44:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=65cm h=18m
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aiiniament:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr 46:

-1 ex. Ulmus sp. (uim) e=3ocm h=12m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, pe
cca. h 1 ‚5m, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfeL

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fl
afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare piantării de materiai
dendrologic tânăr
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţíei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămsă Iiberă, în urma
defrişării, cu păstrarea obligatorie a aacesteia şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2021.

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. 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 - 2 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură pe trunchi.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i')
CATRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştHnţă:
- DI 1
Str. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Făinari nr24, bI.51, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia RM.B cu nr 1745356112.062019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.5650113.06.2019, prin care solícită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra a 2 arbori duzi situaţi În spaţiul verde aferent blocului 51 dín str Făinari
nr.24, sc.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 10.07.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care1 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.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţblor 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 Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.24:

-1 ex. Tilia sp. (tei) =50cm h=12m — eliminarea unui etaj de ramuri din coronament cu
degajarea semnului de circulaţie.
Spaţiul verde faţă bloc sc. B:

-2 ex. Morus sp. (dud) ®=20-3Ocm h11-12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea
reţelelor aerine stradale;

-1 ex Tilia sp. (tei) @=20cm h=8m — eliminarea unui etaj de ramuri din coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din aliniament:
Plantaţie de aliniament — str. Fäinari nr.26, bL5O, sc. 1 (faţă Salon Tiky):

-1 ex. Tilia sp. (tei) 055cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza tmchiului şi Ia inserţia
celor două şarpante, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc 51, scA:

-1 ex. trunchi, fără coronament 020cm h4m, uscat 100% (conform foto anexată),
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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, 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, Îfl
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);

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.GM.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 7 ex.
arbori tineri cu balot de pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia
înăiţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in
funcţie de specie, astfei: 1 ex. în aiveola rămasă Iiberă, în urma defri$rii, cu păstrarea obligatorie
a acesteia şi 6 ex. arbori în spaţiul verde aferent biocului 51 din str. Făinari nr.24, in prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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.MB, in 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
xerocopie, Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare - 3 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex, arboţi, din care 1 ex.trunchi este uscai 100%.
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

îlWL
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D!
Str C Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. G. Rossini nr3, bI.B, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1749207/21.06.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr6069/24.06.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului B din str. G. Rossini nr.3,
vă comunicăm că Ia verif]carea efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bIoc, sc.B:

-1 ex. Morus sp. (dud) e=35cm h12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi cu 1/2 din Iungimea ramurilor
care afectează faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform ań.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(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 ap!icându-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 aflşeze, 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 emiterb.
Toaletare — 1 ex., arbore.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dl
Str. Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.11446/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749757/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6247/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Íui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Şoltuzului

nr.26, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, 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 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:
Toaletare;
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.26:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=45cm h=lOm, prezintă o şarpantă cu scorbură, eliminarea
acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul, iar a doua şarpantă necesită 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 în vederea echilibrării arborelui şi degajarea reţelelor aeriene

stradale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din

aliniament:
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr 17:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astťel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 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 al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.
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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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obiigaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alveoia rămasă Iiberă în urma defrişării, cu
păstrarea obligatorie a acesteia în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2019, primăvara anului 2021.

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
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.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, tmnchi fără coronament uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon -Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2lIUL2Oi3
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DIF iru
Str. Şoltuzului nr.48, Sector 2

(Planta ţie de aliniament vi.îavde imibflul cu nr.48 nu există nr.potaI, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.11505/20.06.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr1749798/26.06.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.6271/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat n aliniamentul din str. Şoltuzuiui
vizavi de imobilul de Ia nr.48, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 12.07.2019, s-a inventariat următorui material dendroiogic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
Iocaiităţilor, cu modiflcăriie şi completările uiterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiiior 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:
PlantaŞe de aliniament — vizavi de imobflul cu nr. 48 (nu există nr. potaQ:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=45cm h=12m, prezintă scorbură deschisă ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, inŁ224), conform prevederiior H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a reţeleior
aeriene şi creându-se condiţflle necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui iegai aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui 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 piantării a 6
ex. arbori tineri cu baiot de pământ, cu circumferinţa trunchiului đe de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înăiţimea exemplarului corespunzătaare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă iiberă în urma
defrişării, cu păstrarea obliaatorie a acesteia şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în
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vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2021.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform artG alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verif]cării in 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 de Ia data emiterU.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură.

DIRECTOR EXECUTIV,
ŕCc'-ŚhfďnaMarîana POPA
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ŞefSeMciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

!n tocmit: Experţricopi Anişoara

16. IUL 28.z
Red: P.A13 exI1507.2019
— prezentul aviz afost postal pe site- ul PMB.
hUDJI'ay.DmbroilnslituliiiDńmariaídirecjiiĺdirectia mediulavize arbori in consultar&avize arbçd in nsullare.php, pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 WL 2019
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre stiinţă:
-DI
Str ‚ Sector 2,

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.1750211/27.06.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.6339/2B.06.2Ui, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 7 din str Grigore Moisil
nr.3, sc.A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 1107.2019, 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 modiflcările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — sc. 1:

-1 ex. Populus sp. (plop), ) 040cm hlOm, trunchi fără coronament, uscat 100%,
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 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, in caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia H.C,G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arboretui uscat, avizat pentw
defdşare, conform prevederilor H.C.GM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-žScm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie đe specie, în spaţiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare in vegetaţie din
sector, in prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ad.9 abn.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü in teren a plantăńlor
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.
Defrŕşare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIR R EXECUTIV,
h ána POPA Şef Serviciu Avi2e şi Acorduri,(.? Expert Daniela voines,j,Ç

(/ Intocmit: Expegyrcopi Anfyoara

Red: exĄO7.2O —U Če—i j— prezent Sip.4sŕ at pe sile- ut PMB. ĺĺ‘- ‘6
titutiilphmariażdirectij/diręctia mediulavize prbori in consultareíavize arbori in consUĂm.php, pe data de /ł
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eiectronicü nr.44, Sector 2

(Plantaţie de aliniament os. Electronŕcü nr. 16, str. SUvia nr.54, 57-59,Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.12021/25.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750591/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6456/01.07.2019, prin care soflcitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborűor situaţi pe raza
Sectorului 2, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.
3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei, şi menţionaţi în tabelul anexat
(însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/200, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.D. nr 114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 5 ex. arbori în
declin biologic, đin care 2ex. arbori uscat 100% cu păstrarea obligatorie a
alveolelor.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 20
ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişările (aliniamente,
cu păstrarea obligatode a alveolelor/spaţii verzi aferente blocurilor/parcuri, Iocurilor de
joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot
planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de piantare, în
toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ar[. 9 alin. 5 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 compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
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verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei caiendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinändu-se cont de zona de acţiune şi fiuxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţfl.

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
art4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Oefrişare - 5 ex. arbor in declin biologic, din care 2ex. arbori uscate 100%.

1 & IUL 2Z3

Şef Serviciu Avize şi Acordufl,
Expefl DanieIa Voinescu

«
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ł
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

c»Ţ,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştiintă:
- Dna
Str. actor 2

(Curte jmobiţ - str. Traian ‚ Sectorui 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.9406/05.03.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1745/07.03.2019 prin care transmiteţi spre soluţíonare cererea d-nei privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor sítuaţi în curtea imobilului cu
nr.175 din str.Traian, vă comunicăm că, în urma verificârh efectuate pe teren, în data de
14.03.2019, i a demersurilor efectuate în vederea identificării proprietarilor terenului/imobilului din
str.Traian nr.175, a răspunsurilor primite de Ia instituţii - Direcţia de Patrimoniu cu nr

05.06.2019, D.M /05.06.2019 i Direcţia Venituri Buget Local, Sector 2 cu
/18.06.2019, D.M. nr. ‘ .07.2019 i în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privina
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr. 175:

-2 ex. Populus sp. (plop) ®=40-5Ocm h=18-20m, Iipite de gardul imobilului de Ia nr.173 -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor in vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari
dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii,(AFI), 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 deteriorărh construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex., arbori;

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-$gľanPOPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescç
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţía de Mediu

2%1UL2019
CA TRĘ

DI
Dna.
Stť.

Spre ştiinţă:
-Dna
Str

Referitor Ia adresa d-nek ‚ înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1719879/19.03.2019 şi Ia Direcţia de Medíu cu nr. 2126/20.03.2019 prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.6 din str. Iernii, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 05.042019 i a demersurilor efectuate în vederea identificării proprietarilor
terenului/imobilului din str. Iernii nr.6, a răspunsului primit de Ia Direcţia Venituri Buget
Local, sector 2 cu 18.05.2019, D.M. nr.4972/27.05.2019, s-a inventariat
următorul material dendroogic 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 prívind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr. 6:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h12m, situat Ia o distanţă de
cca.3Ocm faţă de calcanul imobilului de Ia nr34 din str. Dragos Vodă - reducerea cu 1/2
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrăriíe avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI 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 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.

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia,

conform Cod Civi/ art. 613, aIin.3 prnpńetarul /ega/ a/ terenului afectat de arbore d-na

poate inteníenî asupra acestuia, prin reducerea cornnamentului ce

se întinde pe acopertşul imobflului din str. Drago. Vodă nr.34, sectoml 2.

Nr.1719879/ 2126, 4972 /
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Pentru obţinerea avizului de defńsare a arborelui „deoarece ex. de o(etar afectează
imobilul de Ia nr34 din str. Drago Vodă, Sectorul 2,, proprietarul Iegal aI imobüului cu
nr. 6, str Iernü, este necesar să depună o soliá'are, însoţită de actul de proprietate în copie
Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureşti1 cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr 42,
sectorul 5, cu un nrde contact pentru a putea permite accesul în curtea imobilului sus
menţionat.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonq-Marîana POPA
p.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert D7Ia Voinescu

Întocmit: Expe Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24,wL. JOi

CĂ TRE.
Dnai

i ‚ Sector 2
Spre ştiintă:
- DI
Ii ector2

Referitor Ia adresa d-Iui E .. _....i înregistrată Ia P.M.B cu nr.1737796/17.05.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4541/20.05.2019, prin care soiicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobiluiui cu nr.11 din intrarea Margareta, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 12.07.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocahtăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 avizăm:
Toaietare:
Curte imobü cu nr. 11:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=75cm h=16m, situat Ia o distanţă de cca.1,5m faţă de garajul
imobilului de ia nr.9 — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor care afectează clădirea imobilului şi
garajul de Ia nr.9 i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
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 al acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu
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.

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

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform Cod
Civil art. 613, alin. 3 administratorul Iegal aI terenului afectat de arbore di Sichitiu Mihai-Liviu poate
interveni asupra acestuia, prin reducerea ramurilor ce se intind pe proprietatea din intr. Margareta
nr. 9, sectoruĺ 2.

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

DIRECTOR EECiJţIV,
Simona-Maç4ěä POP

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

( ‘

Expert Daniela voinescuÇî

Intocmit. ExperţI'rnop, Anişoara
Vnvj

Red: P.A.13 ex./16.07.2019
— prezentul aviz afost postal pe site- ul PMB. I
htţp:/Ivnn,.pmb.rolinstitutiiţpńmahaÍdirectflldirectia mediutavize a,bod in consultarefavize arboh in consuItarenhn, pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rornonia2ül9.eu

Spre thnţă:
- A.L.P.A.B.
os. Bucureti- PIoieti nr.8B, Sectorul 1

Referitor Ia adresa dvs. i a A.LP.A.B. nr.6131/23.05.2019, înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1738084/20.05.2019,1741325/29.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4602/21.05.2019,
5133/30.05.2019 prin care transmite spre soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in curtea imobilului cu nr.37 din str. PauI
Greceanu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21 .06.201 9, 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 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:
Curte imobfl cu nr.37:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=lOcm h3m, răsărit spontan, specie invazivă, Iipit
de gardul imobilului şi de reţeaua de gaze pe care Ie afectează, conform foto anexată.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratowlui
Iegal aI terenului pe care se af]ă 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 condiţiile necesare plantării de
material dendrologic tănăr.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, 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 prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui ex. 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 circumferinţei în funcţie de specie, în
curtea imobilului în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2019, primăvara anului
2021, potrivit Angajamentului de plantare nr.4602,51 33/N1 0.07.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare — 1 ex., arbore răsărit spontan (oţetar).

DIRECTflRXÇCUTiV,
simoç4ś4$na Í'i?fA Şeŕ Serviciu Avize şi Acorduri,

ĺ' *‚%tz\ Expen Danieia

k3 k?J *)) Întocmit: Expert Pricopi Anişoara
Rd:PÂi3exJIJmŞ9) ű . 1 •. I 7Inze. 14 ez nsl Pp1at pe F B hflo ih ont roansttjttnriana!drectd ecba med,j a Ze aľtori fl CflUqar&p12e aton n CoflsLflaľe e da
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2&IUL lUi

CĂ TRE,
SpitaiuI CIinic de Urgenţă

“Sfântul Pantelimon"
Şos. Pantelimon nr340-342, Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.8840/21.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1740928/28.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5060/29.05.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs. nr.7389/15.03.2019 privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea spitalului din şos. Pantelimon nr.340-
342, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 12.072019, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte spital - intrnre:

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 specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Acersp. (arţar)O=25cm h=llm;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h11-12m;
-4 ex. Quercus sp. (stejar) O=30-35cm h=10-12m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=3Ocm hlOm — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-1 ex. Acer sp. (arţar), bitulpinal hlOm — reducerea ramurilor în vederea degajării

acoperişului clădirii.
Curte spital — zonă parcare auto:

-3 ex. Acer sp. (arţar) e=30-35cm h=10-llm — prezintă treimea superioară a
coronamentelor uscată1 eliminarea acestora;

-4 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Curte spital — spate Bucătărie:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şijăbu.şirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=lOm; 4? % ‘

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=lOm, afectează cladirea bucătăriej Q

Nr. 1740928/5060/
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-1 ex. Acer sp. (arţar), bituipinal h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
care afectează acoperişul imobilului;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m — reducerea ramurilor în vederea degajărfl
corpului de iluminat.
Curte spital — zonă Bucătărie- Farmacie:

-2 ex. Populus sp. (plop) e=8o-9Ocm h=18-24m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-2 ex. Acer sp. (arţar) ®=35-4Ocm h=1O-12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile şi reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre reţeaua
de gaze..
Curte spital — zonă Biserică:

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 următoareie specii de arbori:

-3 ex. Saiix sp. (salcie) e=20-3ocm h8-lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=llm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m.

Acces din str Marcu Armaşul spre biserică:
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Zonă aprovizionare:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm 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, în condiţii meteo
n efavora b i Ie.
Curte interioară — Gastro:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Ulmus sp. (uím) 035cm h=llm;
-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=2Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre acoperişul clădirfl.
Curte íntedoară — Radiologie:

-1 ex. Betula penduia (mesteacăn) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din voiumui
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Stocator Oxigen .şi Rampa de gunoi - arb ori situaţi în Parcul Moradlor:

-2 ex. Populus canadensis (plop canadian) 080-9Ocm h=18-24m - reducerea cu
1/2 din înălţimea coronamentelor în vederea evitărU producerfl de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari
dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuriior uscate în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie, ia următoareie specii de arbori:

6d Reqina Elisabeta nr 47 d poştal 050013, sector 5. Bucureşb, Romănia
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-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-3Ocm h=10-12m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte spital - intrare:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) e=3ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=l7cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Curte spital — spate Punct Tennic:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=Sm, acoperit de iederă,uscat 100% (conform
foto anexată).
Curte interioară — Radiologie:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ç3=3Ocm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care

se află arborU şi prin grija A.D.P. Sector 2 pentru arborfl situaţi în Parcul Morarilor (5 ex.
arbori) (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor 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 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);

-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 administratorii Iegali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior 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. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex.
arbori tineri cu balot đe pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea spitalului, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021, potrivit Angajamentului de
plantare nr5060/N 16.07.2019

La finaflzarea 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
verif]cării 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.
Toaletare - 41 ex., arbori;
Defrişare - 4 ex., arborl, uscate 100%.

DIRECTOR FSEGLJ.ŢIV,
Simona-Mj$đI*?fA

ĺ nah
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Şef Serviciu Avize ş, Acordun,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1743566/5383! 26. WL 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DIl
Str. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Baicului nr.4, bI.2, Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.9694/31.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743566105.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5383106.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 2 din
str. Baicului nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
12.07.2019, 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, 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.114i2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti. avizăm:
Toa Ietare:
SpaţuI verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Salix sp. (salcie), bitulpinală h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării produceńi de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — parcare auto:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm h12m, înclinat spre parcarea auto - reducerea cu
1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile;
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aiiniament:
Píantaţie de aliniament - faţă bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 030cm h=12m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde alee faţă bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=33cm h=8m, prezintă sistemul radicular parţial dezvoltat Ia
suprafaţ a solului, cu risc de dezrădăcinare, înclinat spre trotuar şi parcarea auto, pericol
de prăbuire,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A,D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiIe de acces,
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Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 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 anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentrű
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 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 acesteia şi 6 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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 cadrui P.M.B, în vederea
verificărü în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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 emiterfl.
Toaletare - 2 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., din care 1 ex, este uscat 100%.

DIRECTQREXECUTIV,
Sim7r4śMäwána POPA

Şef SeMciu Avize şi Acorduri,
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“ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2!ł.w2og
CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre stiintă:
- nI

- A.D.P. Sectorul 1
B-dul Poligrafiei nr.4

Referitor la adresa ADP Sector 1 nrSlYl/11.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1746547/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr5797/18.06.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Litovoi Voievod nr74, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 11072019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviłanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
PIantaţie de aiiniament — imobil cu nr 74

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=5Ocm h14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilora uscate, in vederea evitădi producerii de pagube materiale sau accidente
prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, řn candiţii meteo nefavorabile cu degajarea reţelelor
aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 eliminărH
ramurilor uscate şi frănte, 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 detedorării construcţiilor din jur şi a reţeleior aeriene.

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

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

DIRECTÇ ÉXEĆÜŢJV,
SImonaMaçjSH POFĄ.

f(%* _.
ŞefSewiciu Avize şiAcorduri

¶S' r0°,; Expefl Daniela Voinescţ43[
-. .. . . .

Intocm,t: Expęr Prfcopl Anişoara

Red: P,A.13 ex.118.07.201g ĺ1 ‘—hśOĺ
— prezenlul aviz afost postat pe site- uI PMB. / ‘ d
httpíIw.pmb.roiinsthutiiíphmaňaidirecUŕldirectia mediuiavíze aWań in consultarelavize arboh in consuI(ar6hp, ue data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ia2Qi.qu

24.1012079 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Plantaţia de aliniament- os. Colentina nr.53, bLő9, sc.D, Sector 2)

Referitor ia adresa dvs. nr.11450/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749205/25.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6179/26.06.2019, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţeior şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3472/24.04.2019, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabełui anexat (însoţit de fotografflie aferente), situat în
plantaţia de aliniament din os. Colentina nr53, bI.59 Sectorului 2, vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 241200, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B.
nr30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 11412011, privind amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore, uscat
100%, cu păstrarea obligatorie a alveolei din aliniament.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedońte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendroiogic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreui uscat avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 30412009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia înălţimea de im de Ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în aiveola rămasă Iiberă în urma defrişării, cu
păstrarea obligatorie a acesteia în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2019, primăvara anului 2021.

La inalizarea Iucrăńlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB, în vederea
verificăhi 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 prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborh avizaţi pentru defrişare, prin pubiicarea
acestor informaţii fie pe pagina oflcială de internet a administratorului iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficiaiă de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrăriior de defrişare, cu
precizarea datei caiendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi Buxui auto/pietonai, prin pubhcarea acestor informaţii pe

Nr.1749205/61791

Bď Regüia Ehsabeta rw 47, ccd pofll 050013, sector 5. Bucureşu, Romäa
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pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa necontormităţĺor intre
va U considerată intervenţie asupra arboruor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare -1 ex. arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sjmona-Marjana POPA

t LWL

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniel toinescu

intocmit: ExPe Jricopi Anişoara

Red: P.Aj3 exill.072019
— prezentul aviz afost poslat pe se- uI PMB.
http:/hvww.pmb.mÍinstitulivprinahaldirectiiłdirectia nediu/ave arbori in consutlareĺavize a,boh in consuttarephp, pe data de

Bd. Regna Etsabeta ru 47. cod poat 050013. sedor5, BucureşlL Roaá

1el: 021.305.55.00
http:/iwYnv.pmb.m

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţiilor



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24.wŁ20)g CĂTRE,
ADMINISTRAŢÎA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Dna
Str r

‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Fr Chopin nr22, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr11445/20.06.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749815/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6260/27.O6.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din str Fr. Chopin nr.22, sc.B,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 12.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bĺoc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m, inclinat spre trotuar şi carosabil - reducerea cu 112
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producedi de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se var executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frănte, 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 construcţii)or din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowi 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, in caz contrar aplicăndu-se sancţiuni
conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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 emiterii.
Toaĺetare — 1 ex., arbore.

DIREfl&R ËXĘCUTIV,
Si"4ý1aM rianPOPA

*j. Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela Voinescujtí

Intocmit Expe p icopi Arnşoara
Red: P.Ai3 ex./l907.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB. 01hhpJtww,.pmb.rolinstitutiilprimarialdirectiiţdirectia mediuipvize artoń in consultareíavize arbori in cnsul e.php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1749657/6294! 24.Ifj' ns
LLVIZ CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă
- Dna
Str. sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr11494/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749657/26.06.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr.6294/27.06.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei i privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Ardeleni nr.14 intersecţie cu str. Episcopul Radu, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in 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 şi completăhle ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
P!antaţie de a!iniament — slr. Ardeieni nr 14 intersecţie cu str Episcopul Radu:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m, inclinat - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
care afectează faţada i acoperisul imobilului eliminarea ramurilor uscate şi a drajoniior de Ia baza
trunchiului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiHbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frănte, 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 aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTORYJŚ'ECUTIV,
SimonaflhPOPA

; şĆ,ţ'ýí . . .

\. ŞefServicw Av,ze şi Acordun,
Expert Daniela Voinesc(

-- Intocm,t: Expefl c .pi Ani oara

Red: P,Ai3 ex.116.07.2019
— prezentul aviz alost postat pe siIe- uI PMB.
http://.pmb.ra/instiiutiiJpîimaĂaIdirectiiIdirectia mediu/avize arbod in consultprelavize arboh in consuItare.DhD, De data de CŮ4
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- PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24.IUL 2019
CĂ TRE,

Dna
Str. - Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1753137/08.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.6762/09.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.10 din str.
Suvenir, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, 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 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 imobil cu nr. 10:

-2 ex. Aiianthus altissima (fais oţetar) 030-4Ocm h10-12m, Iipite de gardul
imobilului vecin, din care lex, este situat Ia distanţa de cca.,lm de reţeaua de canalizare -

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, in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui 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
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Muntctpiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelełor aeriene.

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

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 2 ex, arbort

DIRECTO&EXECUTIV,
Slmony,MaçIşiâ;POPA

‚7' Şef Serviciu Avize şi AcordurĄ
ři <ą» L Expefl Daniela Voinescu

. .. . .

Intocmit. Expeçtj2ncopi Arnşoara

Red: P.AÍ3exI1907,2019 ĺĺ
— prezentul aviz afast poslat pe site- uI PMB. ť?9ihtlpIIpmb.rplinstitutiiipńmaria/directiildireçtia mediulavize arbori in cQnsuItar&avÉze arbpň in ccnsuItareph, ne dala de
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‘‚„ ‘„! PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26.IUL 2W9

CĂ TRĘ
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement

Bucureşti
Serviciul Planiflcare ‚ Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.BB, Sector 1

(Parcul Circul de Stat, Seclor 2)

Referitor la adresa dvs. nr.5191104.07.2019, mnregistrată Ia P.M.B cu
nr1754449/11.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6929/12.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţeior şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472/2404.2019, inventariaţi de reprezentanţii
A.L.P.A.B. şi menţionaţi in tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în Parcul
Circul de Stat, Sectorul 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/200, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modifĺcările şi completările ulterioare şi H.C.GM.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4 ex. arbori din
care: 3 ex. uscate 100% şi i ex. dezrădăcinat, cu scorburi pe trunchi.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării 4 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia înălţimea de im de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Parcul Circul de Stat, în prima perioadă optimă de
plantare, in toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finaflzarea 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
verif]cării in 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 prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborh avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratoru)ui Iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia f]ecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendadstice şi a intervaluiui orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

Bd. Regna EISabeIa nr 47. c poştal O513, sector 5. Bucureşti, Romáia
TeI: 02130555 00
hOp Ihnvw.pmbm
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informaţii pe pagina oficială de nternet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice şi de decizia fiecărei instituţü.
Menţjonăm că existenta neconformiiăfiior între datele transmise şi reaĺiiatea din

teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor ťără aviz de specialitate.

Nerespectarea cefor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art.4, IiŁb din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Defrişare - 4 ex. arbori din care: 3 ex. uscate 100 % şi 1 ex. dezrădăcinat, cu scorburi pe

trunchi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

Vií, j

j UL

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl

Danvśinescu

Întocmit: Expe ricopi Anişoara

Red: PAJ3 exjll.O72019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB
hltp jAqewpnb roJinsIitul,Vprimaraĺdirect!diectia meditjĺavíze arbon consuflareĺave aWoń fl CflflsuIţSreDhD. pe data de - -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

żő.IUL 2U19

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nrA4, Sectorul 2

(Plantaţie de &iniament — str Atanasie ĺonescu intersecţie cu str. Grigore Gabň&escu,
Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.8156/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1738966/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4758/23.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în
plantaţia de aliniament din str. Atanasie Ionescu intersecţie cu str. Grigore Gabrielescu
sector 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore în
declin biologic, conform tabelului anexat.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţia unde se execută
defrişarea, astfel: 1 ex. arbore în plantaţia de aliniament din str. Atanasie Ionescu
intersecţie cu str Grigore Gabrielescu, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2019, primăvara anului 2020.

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
verif]cării 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 prealabile punerii în aplicare a
lucrărilor de defrişare:

- 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 şi de decizia fiecărei instituţii;

Is'J

Nr.1 738966/4758
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- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între đatele 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
arŁ4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Defrişare - 1 ex. arbore, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şiAcorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Ă
Întocmit: Expertricopi Anişoara

Red: RA 13 ex'23.07.201 9
— prezenlul aviz afast postat pe site- uI PMB.
http://wwtpmbroInştiţuţři/primarĺaÍdirectii1directia medkjlavjze arbori in consultarelayize arbań in cnsuItare php, ne data de
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__

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

____

Direcţia de Mediu

Nr.173895514762 26.10Ł. 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2Şos. Electronîcii nrA4, Sectorul 2

(Parcul Sfântul Stefan, sector 2)
Referitor la adresa dvs. nr.8086/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cunr.1738955/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4762/23.05.2019, prin care solicitaţemiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şispecificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariat de reprezentanţiiinstituţiei dvs., şi menţionat în tabeiul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat înParcul Sfântul Stefan, sector 2 vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,cu modificăriie şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele deprotecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 1 ex. arbore îndeclin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmărinedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tănăr, prin grijadvs., evacuîndu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri deprevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jurPentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,conform prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării a 6 ex. arboritineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată laînălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţeiîn funcţie de specie, în parcul Sfântul Stefan, în perioada optimă de plantare, în toamnaanului 2019, primăvara anului 2020.
La Bnalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr304/2009, 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.art, 4 din acelaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare alucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicareaacestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilorverzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţileinformatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cuprecizarea 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 acestorinformaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţileinformatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm cä existenţa neconformităţiior între datele transmise şi realitateađin teren, va fi consiđerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

( j..
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, prívind Normele de protecţie a spaţHlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Defńşare - 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona,Mariana POPA

2UuŁ 2019

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Expefl DanielaVoinescu

lntocmit: ExpeflĂricopi Anişoara

Red: PÂ.i3 ex/2307.2019
— prezenIu aviz afost postat pe site- ul PMB.

htlpÍÁwj.pmb r®/inştitu(iłłprimaria/diredii/dirçtia mediulavize a,boń n consultaţetawize prboh in ccnsultare Dhp, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26WL. 2010

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

(Plantaţie de &iniament - b-dul Dacia, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.9491/29.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1742425/03.06.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.5308/04.062019, prin care solicitaţiemiterea avizului de speciahtate pentru intervenţia asupra arboriior, conform cerinţelor şispeciflcaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabeiul anexat (insoţit de fotografiile aferente), situaţi în
plantaţia de aliniament din b-dul Dacia sector 2, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legiš nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianul locaiităţilor, cu modificările şi completările uiterioare, ale 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 alveoieior stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 16 ex. arbori din
care 11 ex. uscate 80-100%, conform tabelului anexat.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiiior pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor HC.G.MB. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 41 ex. arbori
tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în iocaţiile unde se executăr defrişările, astíe: 16 ex. arbori în piantaţia de aiiniament din b-dui Dacia ęi 25 ex. arbori în
alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectoruui 2, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anuiui 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia Ht.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea
verificării în teren a piantăriior în compensare, În caz contrar se vor apiica sancţiuni conf.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoareie obligaţii prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiiior
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp utii, despre executarea iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei caiendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

Nr.17424251 5308
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informaţií pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de

posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea

din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art.4, IiŁb din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfltor

verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 16 ex. arbori, din care 11 ex. uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

2ŁWŁ 71

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Exped Danîela Voinescu

‘4
Întocmit: Exped ricopi Anişoara

p /
ĺĹCeş

ľ—

Red. P Afl ex/2307 2019
— prezentul aviz aťost postat pe site- uI PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

LMUL LU1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronîcii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Obor i parcul Grădina IcoaneĄ sector 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.9432/2905.2019, înregistrată la PM.B cu
nr.1742426/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5309/04.062019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
Parcul Obor i parcul Grădina lcoanei, vă comunicăm că, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 9 ex. arbori în
declin biologic, din care lex. uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor sau reţelelor aeriene din jur

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.S.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 49 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia
ínălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei
în funcţie de specie, astfel : 43 ex. arbori în parcul Obor i 6 ex. în parcul Grădina
lcoanei în perioada optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal aI spaţHlor
verzi, fie pe pagina oflcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

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

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

Iiaiil
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
ad4, Iitb din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că pentru defńarea arborelui situat în parcul Grădina Icoanei este
necesar avizul Ministerului Cultuńi $ Identităţii Naţionaĺe.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 9 ex. arbori în declin biologic din care lex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

l&ĺU( 26112

Şef Se,viciu A vize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit Expefl PricWťAnişoara

Reď F.Ai3 exJ23.07.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
hUp iţwww ombroRnstitutii/primariaJdirectiţdiredia mediuiavize arbod in consullarelpvize arbod in nşoflare.php, pe data de
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Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorui 2
os. Electronicii nr.44,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa
nr.1743510/05.06.2019 şi Ia
soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în curtea imobilului din str. Claudiu nr2O, conform Cedificatului de Mostenitor
nr. ! din vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.062019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţülor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rädăciniior;
Curte ŕmobiI:

-1 ex. Prunus avium sp. (cires) e=3ocm h=12m, uscat 100%, pericoi de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrăriie de defrişare i extragerea rădăciniior se vor executa prin grija administratowlui
legai ai terenului pe care se afiă arboreie, conform prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriui 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 plantărü de
materiai dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia
înălţimea de lm de ia bază şi înăiţimea exempiaruiui corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat, in prima perioadă optimă de piantare, în
toamna anului 2019, primăvara anului 2021, potrivit Angajamentului de plantare nr.5395/N
23.07.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.&G.M.B. nr 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a piantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceiaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M ana POPA

________

epIntocmit: Expefl Pricopi Anişoara
Red. P.Aţ3 ex23 072019 — prezentul av'z aIDst postat pe s'te- uI PMD
htteIMyw Dmb ‚olinstitĘfliiíohmari&d,revtii/dirnctia mediwavize arbofi in nsuIţareIaviza arbori in consultare iD De data do

Nr 174'-1flI39ÇI
Lb,IUL LU1 CĂTRE,

DI

A.D.P. sectorul 2, nr.9431/29.05.2019,
Direcţia de Mediu cu nr5395106.06.201

înregistrată Ia P.M.B cu
9, prin care transmite spre

ŞefSendciu Avize şiAcorduri, r
ExperÝ flaniela Voinescw_-e
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26 IUL. 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicä nr.44, Sectorul 2

(Str. Râueni nr 7, bL 16, b-dui Basarabia nr. 102, bI. B3, os. ‘Ştefan cel Mare nr. 31, bI. 29,
SectoruI2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.11492120.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749201/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6181/26.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr3472i24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi in tabelul anexat (însoţit de fotograflile aferente), situaţi în str
Râueni nr.7, bl.16, b-dul Basarabia nr.102, bLB3, os. tefan cel Mare nr.31, bl.29,
sector 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4 ex. arbori în
declin biologic din care lex. uscat 100%, conform tabelului anexat.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în iocaţiiie unde se execută
defrişările enumerate mai sus, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anuiui
2019, primăvara anului 2020.

La finaiizarea iucrărilor de piantare 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.MB. în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în apiicare a
lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului iegai al spaţiilor
verzi, fie pe pagina oflcia)ă de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţfle
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei caiendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

Ę'i il

Nr.17492011 6180

Bd. Regina EUsabeta nr 47, ştaI 050013, sedor 5, BuQJreşb, Român3



informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice şi de decizia fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea

din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 4 ex. arborĄ din care lex.uscat 100%.

DIRE -Tô UTJV,

sirMJ:ţoPA

Şef Serwcrn Awze ş, Acordun,
Expert Daniela Voinescu

s
!ntocmit: Expefl Pricopi Anişoara

2U0[. 2019

Red: P.A./3 ex123 072019
— prezenlul aviz afost postat pe si!e- uI PMB
®jIwwwomb ronstiţti!nmana!đirectii!directia mediuţavize arbpri n consultarelavize artan in nsuItare.phD. De dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2b.IUL. 2U1

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

(Planta ţie de aliniament — os. Mihai Bravu nr 169 - Colegiu Naţional „Emil Racoviţă",
Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.11466/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1749196/25.06.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.6181/26.062019, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472124.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
plantaţia de aliniament din os. Mihai Bravu nr.169, faţă—Colegiui Naţional „EmiI
Racoviţă", sector 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederiie Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr304/2009 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
avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4 ex. arbori uscate
100%, conform tabeluiui anexat.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinta trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută
defri$rile, 4 ex. arbori în plantaţia de aliniament din os. Mihai Bravu nr169, faţă
Colegiul Naţional „Emii Racoviţă" în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2019, primăvara anului 2020.

La flnalizarea Iucrăriior 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 apiica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal & spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
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- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între đatele 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
art4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 4 ex. arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Vonescu

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara

24 íUL

Red: P.A13 ex.123.07.2019
— prezentul aviz alast postat pe site- ul PMB.
httpiívnjw.pmb.roíinsţitutii/pňmarialdjrectij/djrectja mediuţavize arbori n cansultar&ayize arbori in censultare.php, e data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

żbJyL 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- S.C. Domino Rominvest S.R.L.
Str. Barbu Văcărescu nr.42A, etaj 1, cam.3, Sector 2

(Planta ţie de a/iniamenl b-dul Lacul Te faţă complex agroalimeniaĘ Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs.,nr11503/20.06.2019 înregistrată Ia P.M.B cu
nr1749827/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6262/27.06.2019, prin care transmiteţi spre
soluVonare cererea S.C. Domino Rominvest S.R.L. privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentuí din str. Maica Domnului nr.61, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — b-dul Lacul Tei (ĺaţă complex agroalimentar):

- 4 ex. Tilia sp. (tei) =20-30cm h=6-Sm - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor inclinate
accentuat spre clădirea imobiIuIuii eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 0211252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărh
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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul 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 aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex., arbori.

DIRECT
Simona

L Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
J Expefl Daniela voinescu_%(

Întocmit: Exp P cQpi Anişoara

/
Red: P.A.13 ex.J19.07.2019 6— prezentul aviz afost pastat pe site- uI PMB.
hhpflwwą.nmbroflnstitutiilnhmadaÍdirectiUdirect,a mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in cnsultare.php. ye data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26.IUL 2O1
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre şthnţă:
- DI Ionescu Florian
Str. Fluierului nr.17B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.1 1463/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1749686/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6281/27.06.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui Ionescu Florian privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Fluierului nr.17B, vă comunicăm că 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 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:
PIantaţie de aĺiniament — imobiĺ cu nr. 178:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-4Ocm h=12-14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerH de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi cu 1/2 din Iungimea
ramurilor care afectează faţada i acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(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 deteriorărb construcţHlor 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 B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona POPAa

Şef Serviciu Avize flcordu

0ong Intocmit Expe ncopi Arnşoara

Red: P.Ai3 ex.122.07.201g /
— prezentul avz afost postat pe site- ul PMB. i
hUD:/fAw.pmb.roţinstitutiiIprimadaldirĘctiiidi(eCtia mediwavize arbori in cpnsultareĺavize arbori in nsuItare.php, e data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

żb.IUL 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei đe proprietari — administrator d-na
Str. Viesparilor nr.53, bI.33A, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11983/25.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750430128.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6431/01.07.2019, prin care

O
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 33A
din str. Viesparilor nr.53, vă comunicăm că 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bIoc, sc.A — aleea de trecere:

Reducerea cu 113 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, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h9m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=llm;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=25cm h=8m, inclusiv degajarea reţelelor aeriene

stradale;
Reducerea cu 112 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de

C trgcere, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) ®=2Ocm h=6m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) D=25cm h=lOm, inclusiv eliminarea ramurilor uscate din

coronament;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) ®=25cm h=Bm, prezintă două şarpante din care una

este uscată 100%, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu truchiul şi eliminarea
ramurilor uscate din coronament.
Spaţul verde faţă - Iângă bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,
Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) et35cm h14m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=35cm h=12m.

Spafŕul verde faţă bloc - Iăngă trotuar
-1 ex. Morus nigra (dud negru) O=4Ocm h=12m, inclusiv degajarea reţelelor

aeriene stradale;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=20-25cm h=8-9m;

ue ri
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-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm hlOm;
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=10-l5cm h=3-4m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar
Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/25217.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţűlor verzi de pe terítoriuí 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, 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 deteriorărfl

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 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 vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

Iocatarilor.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteriL
Toaletare — 14 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA

I Şef Sewiciu Avize şi Acorduri,

J/j Expert Daniela Voinescu
f

întocmit: Expert r/copî Anişoara

&I[ 719

Red: pA.13 ex/19.072019
— prezentul aviz afost pnstal pe siie- ui PMB.
httpiJww.pmb.r&insňtuIWprmada/directü/đWecIia rneiu/awze arbor n consultare/avizę $rboŔ in consultarephn. ae data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dkecţia de Mediu

?&illl 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă;
-Dl
Str % nr. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nrllB6O/24.06.2019, înregistrată Ia F.M.B cu
nr1750687/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6439/01.07.2019, prin care
transmíteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Dragoş Vodă
nr.1 intersecţie cu str. Mihai Eminescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
in 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 localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti şi Ht.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - str Dragoş Vodă nr. 1 intersecţie cu str Mihai Eminescu:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m, viabil — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor încľnate accentuat spre acoperişul imobilului şi eliminarea ramurilor uscate din
coron a ment.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Plantaţe de aliniament - str Dragoş Vodă nr 1 intersecţe cu str Mihai Eminescu:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=35cm h=lOm, prezintă scorbură adâncă pe trunchi,în
declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a 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);

-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 Iegal al 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 toaletărilor şi

Nr. 1750687/6439/
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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 arbor&ui avizat pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 6

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

măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia bază şi ínălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie đe specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma

defriflrii, cu păstrarea obligatorie a acesteia 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.
La finalizarea 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 a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf.

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Toaletare - 1 ex., arbore;
Defńşare - 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian

Şef Sewiciu Avize şi Acorduri,
V Expefl Daniela Voînescu

Întocmit: Expe Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2&WL 2019 CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str Rondă nr.13, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei - înregistrată Ia P.M.B cu
nr1750844/01.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6490/02.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul
din str. Rondă nr.13, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
10.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiitor 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:
Plantaţie de aliniament imobil cu nr 13:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=5Ocm h=14m - 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 şi
eliminarea a două etaje ramuri în vederea degajării reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 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 EJ4GWJjV,
Simona-Mp,S OIPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri,

Expefl Daniela Voinescu A r
1ĺJJ'Ş . . .

.

49 Intocm,t: Experg'ricopi An:şoara

Red: P.A.13ex' t2(JcĺZ
— prezentul aviz afost PMB ţţ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26.IUL 101P

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna I
Calea ‘Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.237, bL45, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.1753111/08.07.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6764/09.07.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 45,
sc.1 din Calea Moşilor nr.237, vă comunicăm că 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, privínd reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — părculeţ

-1 ex. Populus canadensis (plop) =80cm h=20m - 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţui verde faţă b!oc — parcare au(o (Iocuńie nr. 7 i nr9) — spre ca(ea Moşiior nr241,
bL47, sc.B:

-1 ex. Populus canadensis (plop) =45cm h=lBm - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Lângă părculeţ (Ioc parcare nr 7):

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) ÍZ=25cm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr. 1753111/6764/
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apflcându

se sancţiun[ 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 avizieru blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabiłitate 2 ani de Ia data emiterü.

Toaletare — 3 ex., arborL

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim'

24, f UL 201ś

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela V inescu

Întocmit: Expe7Çcopi Anişoara

Red: P.AJ3 ex12207.2019
— prezentul aviz aĺost postai pe site- uI PMB.
httpţlww.v.nmbrolinsţituţiilphmarialdirecĺiildirectia mediuţavize arbprí in consultar&ayize arboh in censulţarenhp. ne data
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„jţ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.17375Q5/44111 30. fUL 2í119
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
Aleea E Sector 3

(Arboreie este situat în părculetul amenajat din spatele bĺocuiui M6 scara C, aieea Budacu
nr 3A, Sectoml 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.7909/13.05.2019, înregistrată Ia PM.B cu
nr.1737505/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4411/20.05.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei I i privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arboreiui situat în părculeţul amenajat din spatele blocului M6 scara C, aleea Budacu nr.
3A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.07.2019, 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 şi
compĺetările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Părculeţ amenajat în spatele blocului M6 scara C, aĺeea Budacu nr 3A, - parcare:

-1 ex. Acer sp. (artar) ®55cm h=14m- 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, in condiţii meteo nefavorabile, afectează autoturismele din
parcare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 anuiui), evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau a deteriorării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunuńlor 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 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECIO&EXECUTIV,
sinjpíÂJl%iiépa POPA

ĺĺí I Şef Se,viciu Avize şi Acorduri,

(( Exped Daniela Voinescu4(

Intocm,t: Expçt ricopi Arnşoarr
J,/j l

Red:P.Aifrn72O19 Jlw
prezentul av'z afost poslat pe s,te. uI PMB. 6hhp:f.pmbsanstitutiiÍpńmaaÍđírectiUdirtia međiuípvizę arborĺ ‚n censuI(afavíze arbpń in nsuttare.php, pe data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3OHUL 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre stiintă:
-DI l
Str. nr. Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr8038/13.05.2019, inregistrată Ia RM.B cu

nr.1737588/17.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr4502/20.05.2019, prin care transmiteţi spre

soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra arborelui situat în aliniamentul din str.sold. Stelian Tomovici nrl2, vă comunicăm că Ia

verificarea efectuată pe teren, in data de 25.07.2019, s-a inventariat următorul material

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

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaităţilor, cu modif]cările şí completările ulterioare şí

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Sucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aĺiniament — imobiĺ cu nr. 12:

-1 ex Utmus sp.(ulm) @=75cm h=14m - reducerea cu 113 din volumul coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbvşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării

ramuńlor uscate şi frănte, 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 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 Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIREC
Sim

Şeť Serviciu Avize şi Acorduri,
‚

Expert Daniela Voinescu

Intocmit: Exp,q Pricopi Anişoara

Red: P.A13 ex125072D19 26 pií
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http:/ţw pmJQirnMutfliDńmad&dirediildiredia mediulavize arbod in cclsuItar&avize arbőri in çonsuItare.php oe data de.......

Nr. 1737588/4502!

.47 .-‚ntf nI flÇIflfl qprnr !I R,,ri,rçh Rnmănia



Q
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

30.IUL 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

‘PIanta ţie de aĺiniament - str Ştefan Ciucă nr2, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.8085/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1738957/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4761/23.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentul
din str Ştefan Ciucă nr2l, conform cerinţelorşi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.
3472/24.04.2019, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs, şi menţionat în tabelul anexat
(însoţit de fotografiile aferente), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/200, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011,
privind amenajarea şi întreţinerea aíveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea
obligatorie a alveolei din aliniament) a unui arbore ce prezintă scorbură Ia baza
trunchiului, în declin bilogic, pericol de prăbuire, conform foto anexate.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304i2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în locaţiile unde se execută defrişarea astfel: lex. în
alveola rămasă Iiberă în aliniament cu păstrarea acesteia i 5ex, în zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

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

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina cficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oflcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

ia I

Nr. 1738957/4761/
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- informarea cetăţenhlor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervaiului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defńşare - 1 ex. cu scorbură Ia baza trunchiului, în declin biIogic.

aŞÎntocmit Expefl Pricopi Anişoara

/

Red: P.AJ3 ex 125 07 .2019
— prezentul av,z afost postat pe ste- uI PMB.
http:ţtww.pmb m1lnstltutiijprjmaripÍdireiijdirectia mediu/avize arboh in consultare/pvize arbori n consultare.php, ye data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize
Expert Daniela

şi Acorduri,
Voinescu

2&IIJL 2O

Bd. Reoina Elisaueta nr 47. cod ostaI 050013. sednr 5. Rijnirpsh Rnmnf



/

Q
,W

y
f
l.

J
;r

.r
..
.I

n

3
tH

1
1
t4

»
ţ4

.
n

.a
l
f
r
n
t

U
7?

W
U

t
1
:

j
n
h
5
•
tf

lt
=

•
E

ic
c*

ro
ni

ci
i

nr
.

44
T

eI
02

!
25

27
7

12
/

02
1

2
5
2
7
7
8
9

Fa
x

02
)

2
5
2
7
9
7
7

rw
.n

dp
2—

bu
ru

re
st

i.r
o

e—
m

ai
I:

of
fj

ce
®

ad
p2

-b
uc

ur
cs

ti
.r

o
ct

ia
S

pa
tü

V
er

zi
,

S
er

e
si

U
rm

ar
ir

e
In

ve
st

itH

t5
pT

eh
ni

c:
u

M
ic

u

Á
n
ex

a
Ia

ađ
re

sa
nr

.
..%

!!
‘

o
c

4D
P

2
R

O
M

A
řU

A
M

U
M

C
W

IU
L

B
U

C
U

R
E

SH
C

O
N

SI
L

IU
L

L
O

C
A

L
A

L
SE

C
FO

R
U

L
U

2
II

N
IS

FR
A

T
IA

D
O

M
EN

IU
LU

I
PU

B
LI

C
SE

C
FO

R
2

o
ľ
.

y
tt

n
IS

D
IC

?

fl
W

U
:,
t
z
.
r

ct
e

S
.V

.S
.U

.I
:



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

30 IUL 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

(Amenajare parcare de reedinţă, situată în Aleea Teiul Doamnei intersecţie cu Intrarea
Teiul Doamne Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., mnregistrată Ia RM.B cu nr 1740171/24.05.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 4969/27.05.2019, prin care soflcitaţi emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării de amenajare a unei parcăń pe terenul situat între aieea Teiul Doamnei i
intrarea Teiul Doamnei, Sector 2, conform C.U. nr. “din ‚ vă comunicăm:

1. Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Memoriu A.D.P. nr.
- Decizia nr
- Certificat de lnregistrare Fiscală;
- Aviz Comisia Tehnică de Circulatie nr.
- Clasarea Notificării nr
- Certificat de Urbanism nr 19.09.2018 cu planurile anexate;

- Fotografii — 2

2. In urma verificării efectuate in teren în data de 17.07.2019, s-au inventariat:
Platbandă situată în Aleea Teiul Doamnei intersectie cu Intrarea Teiul Doamneŕ:

- 2 ex. Fraxinus sp. (fraxinus) O=20-25cm h=6-7m;
1 ex. Acer sp. ( acer) e=2Ocm w6m;

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

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
- În timpul lucrărilor, executantul va iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual)
Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edihiare subterane. Condiţii
de amplasare;

- La execuţia Iucrărilor de amenajare parcare pe terenul în suprafaţă de
aproximativ. 200mp, situat între Aleea Teiul Doamnei i Intrarea Teiul Doamnei, săpătura se va
realiza astfel încât să nu fie afectate sistemele radiculare ale arborilor plantaţi în platbandă
verde existentă în această zonă;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, rănirea trunchiuri$or arborilor, depunerea
pământului sau altor materiale in jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea
utilajelor din dotare;

Având in vedere arŁ7l din Ordonanţa de urgenţă nr. 11412007 pentru modificarea ş
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediuiui, (1)
Schimbarea destinaţiei terenurflor amenajate ca spaţii verzi i/sau prevăzute ca atare în
documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea Jor este interzisă,
indiferent de regimul juridic aI acestora.i (2) AcIeIe administrative sau juridice emise ori încheiate

Nr.1740171149691
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cu nerespectarea prevederilor aIin. (1) sunt Iovite de nulŕtate absolutăY, este interzisă diminuarea

suprafeţei de spaţiu verde unde sunt plantaţi arborii..
- Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada realizării Iucrărilor prin

respectarea următoarelor măsuri:
- Pe perioada execuţiei Iucrărilor se vor Iua măsuri pentru a evita disconfortul creat

prin producere de praf i zgomot1 fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele i

Iegislaţia privind protecţia mediului în vigoare ( STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG

1756/2006);
- Se vor Iua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de

pulberi Ia manipulare, depozitare t transport a materialelor de construcţii sub formă de praf;

- Se vor Iua măsuri suplimentare astfel incât să se evite murdărirea dwmurilor

publice neafectate de lucrări i respectarea normelor de saíubrizare urbană.

- Se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea arborilor i

spaţiilor verzi amenajate;
In cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate1 nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările u!terioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau

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

uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distantei minime de 1,0 faţă de

arbori), existând riscul secţionării acestuia1 defrişarea materialului dendrologic se va realiza

numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defriare

care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).
In execuţia lucrărilor se vor respecta condiţüle impuse în C.U. nr

cu privire Ia amenajarea spaţiului verde Iimitrof i plantarea unui arbore Ia 4 Iocuri de

parcare. Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de toaIetareidefriare.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor de amenajare a unei parcăh, situată în

Aleea Teiul Doamnei intersecţie cu Intrarea Teiul Doamnei, sector 2.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art.6, alin.8 din Anexa 1 la H.CG.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţńlor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĺ'Z'fMľ

-.

Şef Serviciu Avize şi Acordur,,
Expefl Daniela VoinescşĄf

Întocmit Expe Pricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

30IUL 2015
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- R.A.D.E.T
Str. Cavafli Vechi nrl5, Sector 3

Referitor Ia adresa R.A.D.E.t nr.35285, mnregistrată Ia P.M.B cu
nr.1741287/29.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5109/30.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaUul verde
aferent punctului Termic nr.24 din str. Delfinului nr.3, bI. 011, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 10.072019, 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:
Spaţiul verde faţă - Punct Termic 24 — str. DeIfinuIui nr.3, bLDI 1:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=2Ocm h=6m,situat Ia distanţa de cca.4Ocm de trotuarul
de protecţie a Punctului termic RADET, pe care I-a fisurat, înclinat spre carosabil, prezintă
scorburi pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind Normele de protecţie a spaţiior verzi de pe teritoriu Municipiuui
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 necesaíe 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 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de .specie, în spaţiul verde aferent blocului 011, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 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 RM.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ
art.4 din aceIaşi act normativ.

r

Nr. 1741287/5109i
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex., arborn, înclinat cu scorburi pe trunchf

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
‚‘ / V Expeń Daniela Voinescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

30. IUL 2019 -

CATRE.
DI

Str. r Sector2
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.9680/31.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743589/05.06.2019 şi Ia Dírecţia de Mediu cu nr5394/06.06.2019, prin care transmite spre
soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în curtea imobilului cu nr.17 din str Cărăuşilor, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 12.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privínd reglementarea şi administrarea spaţiílor 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.17:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm, Iipit de gardultii imobilului dinspre
stradă- reducerea cu 1/2 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 aeriene stradale.

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 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 construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu

Întocmit ExPy Prjpopi Apişoara

v%1
Red: P.A.13 exj2507.2019 ? c
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB. ‘. f(J/
hUp:J!pmb.roRnstitutíilDńmahaÍdiľeCtii/direCtia mediWavize prbori in ccnsultar&avize arbod in nsultarephp, pe data de “
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

30. WL 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicü nrA4, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament — str. Arhitect Hârjeu nr. 13, Sectoruĺ 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.11980/25.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750596/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6455/01.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
speciflcaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotograflile aferente), situat în
plantaţia de aliniament din str. arhitect Hârjeu nr.13, sector 2, vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor 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 avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore în
declin biologic, conform tabelului anexat.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţia unde se execută
defrişarea, astfel: 1 ex. arbore în plantaţia de aliniament din str. arhitect Hârjeu nr.13 i în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- 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 ofîcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

I,aiiI
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informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de
posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Defrişare - 1 ex. arbore, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- POPA

Şef Serviciu Aviz? şi Acordufl,
Expert Daniela Vornescu

Intocmit: Exped Pricopi Anişoara

Red: PA./3 ex.125.07.2019
— prezentul aviz afost postal pe site- iiI PMB.
htlp:ţ/.pmb rolinstŕtuti,!pnmpnatdirectjijdirectia mediuIavze arbori in consultar&avize prborŕ n consultare.phD. De data de

Bd. Regina Elisabeta nr 41 d poştal 050013, sedor5, BucureşU, Ramánia - —-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

5OJUL

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Plantaţie de alinaiment - str. Maior Cornvu nr36-38, Iängă sala de atletism „Ioan Soter",
Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.12085/26.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750590/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6458/01.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul
din str Maior Coravu nr.36-38, Iângă sala de atletism „Ioan Soter", conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotograflile aferente), vă comunicăm că,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/200, privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr304/2009 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 avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor (cu păstrarea
obligatorie a alveolei din aliniament) a unui arbore cu scorbură, în declin biologic,
conform foto anexate.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija

dvs., evacuîndu-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.

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 6

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişarea astfel: lex. în

alveola rămasă Iiberă în aliniament cu păstrarea acesteia i 5 ex, în zone deficitare în

vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

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

ar[, 4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a

Iucrărilor de defrişare:
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor

Nr. 1750590/6458!

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, poştal 050013, sector 5, Buwreşti, Románia lů\i



verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţeniior, în timp utii, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervaiuiui orar în care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice şi de decizia fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconformitâţilor între dateie transmise şi realitatea

din teren, va fi considerată intervenţie asupra arboriior fără aviz de specialitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art.4, flt.b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de va(abilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore cu scorbură, în decĺin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- POPA

Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
Expefl Daniela Voinescu

Întocmit Expefl P icopi Anişoara

2&îtJL 2ď

Red: PA/3 ex12507 .2019
— prazentul aviz aiost postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMORILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Spre tiinţă:
-DII
Str. &ector 2
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronicii nr.44

Referitor Ia adresele A.D.P. Sectorul 2 nr.12093/26.06.2019 i a d-Iui Popescu
Adrian, înregistrate Ia P.M.B cu nr.1751623/02.07.2019 nr.1748779/24.O6.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.6566/03.07.2019 i nr.6114/25.06.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.6 din str.Tunari, conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere
de Autentiflcare nr.1 ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 26.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul locaľtăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 6:

Reducerea cu 112 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, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30-35cm h=12-14m, Iipite de gardul
imobilului de la nr.6;

-1 ex. Morus sp. (dud) ®=35cm h=12m, înclinat accentuat către clădirea vecină.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobU cu nr 6:

-2 ex. Ailanthus alussima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=1O-12m, uscate 90-100%,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe
care se află arborii (A.F.I.), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene, astfel:

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

Ęe%j
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.&M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu baiot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului de Ia nr.6, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 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, 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.
Toaĺetare — 4 ex, arbori;
Defrişare 2 ex., arbori, uscate 90-100%.

iN

DIflCa19R flĘCUTIV,
7noWfiarĘ POPA

Şef SeMciu Avize şi Acordufl,
Expefl Daqiela Voinescu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3ÜWL
Către,

Institutul de Studii i Proiectări Hidroenergetice S.A
B-dul Lacul Tei nr. 1 bis, Sectorul2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1755065/15.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7031/16.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea Institutului din b-dul Lacul
Tei nr.lbis, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 25.07.2019, 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 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 Institut - faţä Iateral stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop) e=5scm h=lBm - reducerea cu 1/2 din voiumul
coronamentului in 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

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.

r

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.

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

DIRECTOR EXECUNV,
Simona-Ma PA

v
*

z —

d m Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
o-9 S/ Expefl Daniela Voinescu

\‘

Întocmit: Exped frjcopi Anişoara
Red: PAJ3 ex125O72a19 /7
— prezentul aviz afost postat pe siIe- uI PMB. —uŕł H9f ‘26' /
hhp:I.pmbroIinsţitutiiĺpŢimań&dirediifdÍreCtia mediuiavize arboň in coqlsultareiavizę arborî in consultare.php. đe data de67... ‘Oj
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
D-na

Stť.

Spre tinţă:
-A.D.P. Sectorul 2
os. Electronicii nr.44

Referitor Ia adresele dvs. i a A.D.P. sector 2, nr.9672/31.05.2019, înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1743585/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5389/06.06.2019 i
nr.6300127.06.2019 prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea
avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobiiului din
str. Corabia nr.47, conform Certiflcatului de Mostenitor nr.53 din data de 20.06.2018, vă
comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, in data de 12.07.2019, s-a inventariat
următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui iocalităţilor, cu modificările şi
completăriie uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Cure imobilcu nr.47:

-1 ex. Abies sp. (brad) e=4Ocm h=12m, situat la o distanţă de cca. lm faţă de
gardul dinspre stradă pe care—I afectează, dezrădăcinat, pericol iminent de prăbusire,
(conform foto anexată).

Lucrăr(Ie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prśn grija
administratoruiui iegal al terenului pe care se afiă arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuui Bucureşti, evacuându-se masa emnoasă pentru a nu b)oca căile de acces,

c luândwse măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţüle necesare plantărü de material dendrologic tânăr

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederiior avizuiui 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 repararea prejudiciului adus mediului conform prevederiior H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a
6ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de đe 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exempiaruiui corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anuiui 2021, potrivit Angajamentului de
plantare nr.5389,6300/N18.07.2019.

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

i iI

30 IUL WNr 174358515389,6300/

Bd. Reina EEsabeta nr 47. ştaJ 050013. sedors. Bucumsü. Rn,nánla



verificărfl în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ

art.4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defdşare — 1 ex., dezrădăcinat în decIin biologic.

DiRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescu

Intocmit: Expert Pricopi Anişoara

(3ŕ

Red: P.AJ3 exj2S.07.2019
— prezentul aviz afast postat pe site- ul PMB. . O Cţ r;Q
hţlpflnm,pmbroIinstilutiiIDTimariaJdirectiiţdirectia mediulavize arbcri in consułtar&avlze arbod in nsuItpre.php, De data de Ţ...T J

MflC111q Pnmnn



ľ: ‘. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1737690145461 05, ?U6. 2019
CA TRE,

AĐMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-nei (
os. \ - ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8115/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.S cu
nr.1737690/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4546/20.05.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei ( privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului K5 din
os. Vergului nr.33, vă comunicăm că Ia veriflcarea efectuată pe teren, în data de
24.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — parcare partea stângă intrare în Parcul Morarilor:

-1 ex. Populus sp. (plop) S=6Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Popuius având Iemnui de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — parnare partea stângă- intrare în Parcul Morańlor

-1 ex. Populus sp. (plop) O=55cm h12m, prezintă scorbură pe trunchi cu Iipsa
cilindrului centrai, peńcol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţivne ce se poate executa în orice perioadă a anuiui);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5O13, sector 5. Bucureşü, România



defrişărilor, 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 conform prevederilor 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, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: lex. în parcarea din spatele blocului i 5 ex.
în spaţiul verde al blocului K5, în prima perioadă optimă de piantare, în toamna anului
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
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apUca sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, cu scorbură în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ţ / ŞefSerncw Avize şi Acordun,

( ý'jŞ7 Expefl Daniela Voinesc

Intocm,t: ExPeflAncoPi Arnşoara

3WL 2019

Red: P.AJ3 ex126.07.2019
— prezentul aviz atost postat pe st& ul PMB.
htlp:ţ,\wav.pmb.rplinstitutii/primphpldirectiildirectia mediulavize arboń in consullareiavize arboh in çonsultare.php, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737689145471
05. AUC. 2Oi

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre şthnţă:
-D-nei I

Şos. Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.8116/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1737689/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4547/20.05.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în parcarea aterentă blocului 107 din os. Colentina nr.68, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate bIoc - parcare ioc nr. 11:

-1 ex. Populus sp. (plop) 060cm h=18m - reducerea cu 112 din volumul coronamentului
în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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 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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărü 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, 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 emiterü.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- a POPA

Şef Serviciu Avize şi Acordurî,

((2 :)) Expefl Daniela Voines,ţ(

ł0Mą Întocmit: Ex,ąrtfricopi Anişora

Red: P,A/3 r
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB. / ‘2 —

hUpJĄ'nn,.pmb.roflnstitutiiţDńmarialdirectiUdirectia mediulavizę artori in consultar&avize arbori in consultareDhş De data de,,,,,,,....., ii
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
os. Fundeni nr3, bL39, sc. A i B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8025l13.052019, înregistrată la P.M.B cunr.1737620/1705.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4568/20.05.2019, prin caretransmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emíterea avizului despeciafltate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcare aferent blocului 39 dinos.Fundeni nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de24.07.2019, s-a inventariat următorui material dendroiogic pentru care, în conformitate cuLegea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanuiIocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritorhjl Municipiului Bucureşti, avizăm:Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie alveolelor din parcare:Spate bloc sc. 8- parcare amenajată:
-1 ex. Acer sp. (artar) O=4Ocm h=12m, prezintă scorbură profundă pe trunchi cuIipsa ciţindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
-1 ex. Tilia sp. (tei) S=25cm h=lOm, prezintă scorburi multiple pe trunchi, îndeclin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc sc.A:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=10, prezintă scorbură la baza trunchiului cuIipsa ciiindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=lOcm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuluiBucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, luându-semăsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeleloraeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectareaprevederiłor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în cazcontrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 19ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoarecircumferinţei în funcţie de specie, astfel: 2ex. în aiveolele rămase Iibere în parcare cu

I 4'1! I I
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păstrarea obligatorie a acestora i 17 ex. în spaţiul verde aferent blocului 39, în prima

perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art9 aIin.5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, in vederea

verificărü în teren a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arŁ4 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 loc vizibil, pentru înştünţarea tuturor

locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.

Defrişare — 4 ex., arbori din care lex, uscat 100%.

DJRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef SeMciu AWze şi Acprduri,

Expefl
DanielaÁóinescu

Întocmit: Expe%frjcopi Anişoara

30.161 20Í6

Ređ: P.Ai3 ex/26.07.2019

— prezentul aviz aĺost ppstat pe siĺe- iiI PMB.
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

oa U6. 2919
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

(Sir Lăptari Tei nr 10, C2, Secioruĺ 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.7965ĺ13.05.2019, inregistrată Ia P.M.8 cunr 1738963/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4759/23.05.2019, prin care solicitaU emitereaavizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent bloculuiC2 din str Łăptań Tei nr.10, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de24.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
r nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilar verzi din intravilanul localităţilor, cumodificările şi competărfle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304120D9 privind Normele de protecţie aspaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiuĺ verde faţă bĺoc:

-lex. Morus sp. (dud) tritulpinal h12m, situat Ia distanţa de cca.lm de calcanul blocului,prezintă o tulpină inclinată spre trotuar i carosabil, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cutrunchiul iar pentru celelalte 2 tulpini este necesar reducerea cu 1/3 din inălţime şi eliminarearamurilar uscate, in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şiprăbuşirea de ramuri, în conđiţfl meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se var executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/25237.89,int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.S.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţiea spaţiflor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor(primăvara-taamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aJ acestora (cu excepţia eliminărüramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se paate executa în orice perioadă a anului), evacuânduse masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelorsau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
r iucrăńlar, siguranţa bunurilor şi a persaanelor în zona aperaţiunilar, respectarea prevederiloravizului 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 emiterfl.
Toaletare — 1 ex., arbore.

Şef Servîcîu Avîze şî Acorduri,
Expefl Daniela voinescu2ďr

Întocmit: Expe73zlricopi Anişoara

Red: P.A.ţaex.í26.07.2019
— prezentul aviz arost poslat pe ste- ul PMB.

6"htlD:/tw.pmb.roIjnstilutliţpdmprĺaidireçUiIdiredia mediuíavize arbcri in coflsultar&avizę ?tbori ifl consultare.pflp, pe data de (
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Nr. 1738963/4759!

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Str.
DI

CĂ TRE.

Sectorul2

Nr. 1743570/5380/ 05. AU Ż9

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronicii nr44

Referitor Ia adresa A.D.R nr.9681/31.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743570/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5380/06.06.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str Barbu Brădescu nrlB, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.07.2019, 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 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 18:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=lOOcm h=16m, Iipit de gardul imobilului vecin - reducerea cu
113 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, 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), 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.
Toaletam — 1 ex., arbore.

DIRECTDREKECUTIV,
SimoJPYf4W»POPA
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_h:'.Ą PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

fl 5 fi

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- D-Iui
Str. Sector 2
- Asociaţia de proprietari
Str. Pescarilor nr.2, bI.26, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr9689/31.05.2019, înregistrată a RM.B cu
nr1743557/05.05,2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5387/06.06.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui - privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 26 din str. Pescarilor nr2, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 24.07.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior 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 teritariui Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta- ĺângă trotuar

-l ex. Salix sp. (salcie) O=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
în vederea evitărb producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri în condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate i frânte.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü
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 detedorărh construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să ii afişeze, in
xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştbnţarea tuturor Iocatahlor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marh

Şef Serviciu Avize şiAcorduri
Expefl Daniela Voinesc,(

Întocmit: Experricopi Anişoara

Red: P.A.13 ex.126.07 1Ç/Ć2C / ‘ Q Ţf;
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O5 AU& 2fl

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament — str. Frunzei nr. 4 7A şi os. tefan ceI Mare - staţie autobuz
330, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.11370/19.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749329/25.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6177/26.06.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
plantaţia de aliniament din str. Frunzei nr.47A, i os. Stefan ceI Mare, staţie autobuz
330, sector 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea
obligatorie a alveolei din aliniament a unui arbore în declin biologic, pentru poziţia 2
ęos. tefan ceI Mare, statie autobuz 330, pentru poziţia nr.1, str. Frunzei nr.47A nu
se avizează ex.de Frasin sp. viabil, toaletat, prezintă Iipsă scoarţă pe anumite porţiuni
mici din trunchi i o cicatrice formată în urma frăngerii unei ramuri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în locaţia unde se execută
defrişarea, astfel: 1 ex. arbore în plantaţia de aliniament din os. tefan ceI Mare — staţie
de autobuz 330, cu păstrarea obligatorie a alveolei i 5ex. arbori în alte zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2019, primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

ia i

Nr.17493291 6177
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- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegai aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

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

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Exped Daniela Voinescu

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara

30JUL 2019
Red: PA./3 exđ26.07.2019
— prezentul aviz afost postat pe site iiI PMB.
http:/Awn,pmbrojinstitutiilDhmariajdirectiiţdirectia mediuţavize arbod in cansultareiavize artoń in ccnsultarephp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

O AUE 2019 cĂ TRE,
DII

Str Sector2
Spre ştiinţă:
- D-nei I
Str. I - Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ia, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1756479/18.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7205119.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.34 din str. Agricultori, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1

—‘ în data de 24.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobÎĺ cu nr. 34:

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 şi cu 1/2 din Iungimea ramurilor care afectează
acoperişul imobilului de Ia nr.32, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) S=25-35cm h=10-12m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=12m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe

care se află arborii, 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 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 çaz contrar aplicându-se
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.
ToaIet — 4 ex., arbort

DIR OĐ!' CUTIV,
Si a-Mi€p& OPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ţţĄ AUG. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectroniciÎ nrA4, Sector 2
Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari
os. Mihai Bravu nr.180, bI.221, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată ia P.M.B cu nr1735825
/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4188/14.05.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 221 din os.
Mihai Bravu nr.180, vă comunicăm că Ia 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 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:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Malus sp. (măr) O=3Ocm h=lOm, eliminarea ramurilor uscate.
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, trotuar i

carosabil, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Aesculus sp.sp. (castan) =25cm h=lOm, situat Ia distanţa de cca. 2m de bloc.
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) e=2Ocm h6m.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui 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, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), 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 reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorui iegai 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 aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

AsociaVa de proprietari are ob)igaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îi afşeze, în
xerocopie, Ia avizierul biocuiui sau într-un Ioc vżzibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex., arborL

Nr. 1735825/41881
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
os. Mihai bravu nr.182, bI.221, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1735827/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4190/14.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 221dm os. Mihai Bravu nr.182, vă comunicăm că Ia
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 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm — reducerea ramurilor înclinate accentuat
spre bloc i trotuar cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stânga:

-1 ex. Ailanthus sp. ( fals oţetar) O=25cm h=lOm, situat Ia distanţa de cca. 5Ocm
de bloc - reducerea cu 1/2 din voiumul coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal h=lOm, încastrat în gărduleţ — eľminarea unui etaj
de ramuri i reducerea ramurior înclinate spre faţada blocuiui cu % din Iungime

-2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ®=25cm h=12m, din care lex. bitulpinal —

reducerea ramurilor înclinate spre faţada blocului cu % din Iungime ş eliminarea ramurilor
uscate.

-1 ex. Acer sp. (artar) 025cm h=llm- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate i frânte în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

-1 ex. Armeniaca vulgaris (arţar) 025cm h9m- reducerea ramurilor înclinate
accentuat spre bloc cu % din Iungime ş eliminarea ramurilor uscate cu degajarea corpului
de iluminat stradal.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Abies sp. (brad) ®=l7cm h=4m, degarnisit, înclinat fără aspect decorativ,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Nr.1735827/4190 D&AUa 201p
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurifor 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. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentw 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 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de im de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului sau în vegetaţie din
sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului
2020.

La flnalizarea 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
verificărU în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ań.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 emiterfl.
Toaletare - 7ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria PA

Ş Întocmit: Expeýricopi
c

DZ4&W Żnw
Red P A./3 exIOl.08.2019 .

— prezentul aviz afost pnstaI pe sile- uI PMB.
http.i/w.w pmb roírnstUuüWpriman&dUectWdWecha mediu/avize aíboń n ccnsultar&aWee arboh p nsuItare.php. oe data de

.fIflrvt15 ‚ł Ç pn"flj



‘-1.

ţUIIIĽ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

91 Direcţia de Mediu

Nr. 1737632144391
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronîcii nrA4, Sector 2

Spre $iinţă:
- Dna

Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Socului nr.2, bI. B12, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8012/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1737632/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4439/20.05.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului B12 din aleea Socului nr.2, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.07.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care1 in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiior verzi din intravflanul locaităţflor, cu modificărie şi competăriIe utterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normeie de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Tilia sp. (iei) e=45cm h=14m - 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 şi eliminarea unui etaj de ramuri
in vederea pătrunderü Iuminü naturale în apartamentele de Ia etajele inferioare;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=25cm h=8m - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar;

Reducerea ramurilor în vederea degajării corpuriíor de iluminat public, Ia următoarele specii
de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=25cm h7m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) =20cm h=5m;

Spaţiui verde faţă bIoc — sc.A, /ângă trotuar
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3ocm h12m — Iipsă ritidom pe cca.h lm - reducerea cu 112 din

voumuI coronamentu)ui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile
Spaţiu/ verde faţă bĺoc — sc.A, Iateral stânga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitărb producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Scm hlOm;
-1 ex. Uimus sp. (uim), trituipinai hllm, inciusiv degajarea corpului de iiuminat pubiic;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) ®=l5cm h=3m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramudlor

înclinate accentuat spre trotuar;
Reducerea cu 112 din Iungimea ramuńlor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Uimus sp. (ulm), bitulpinal h12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=2scm h=9m;.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 21=2Ocm h5m.
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Spaţiuĺ verde faţă bloc — sc.B:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=25cm h=lOm, prezintă treimea superioară a

coronamentuluj uscată, eliminarea acesteia.
Spafŕu/ verde faţă bloc — sa 8, laieral dreapta:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-3Ocm h=8-10m, prezintă treimea superioară a

coronamentelor uscată, eliminarea acestora
Spaţiul verde spate bíoc:

Reducerea cu 113 din voiumul coronamentelor şi eliminarea ramuriior uscate in vederea

evitărH producerü 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) O=4Ocm h=12m, acoperit de iederă;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=35cm h=14m;
-1 ex. Ti!ia sp. (tei) ®30cm h=lOm — reducerea ramurilor in vederea degajării corpului de

iluminat public.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) 015cm h=em, uscat 90% (conform ťoto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon 021ĺ252.77.89,

int. 224), evacuăndu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuăndu-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteriorăríí construcţíílor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice

perioadă a anului);
-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărH de material dendrologic

tănăr.
Precizăm că administratorui Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor n zona operaţiunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, in caz contrar

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,

conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr 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, în spaţiul

verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara

anului 2020.
La finalizarea iucrărilor de plantare conĺorm art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în

xerocopíe, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarílor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 17 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 90%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simoi ‘PA

Întocmit: Exp Pricopi Anişoara

OZAUG ?ni°

Red. P.A./3 eW3O.07.2019 ?
— prezsntul aviz afost postat pe site- uI PMB
htlpjţwą pmb roíinstitutiilprimahaĺdirectiildirectia mediuiavize arboh in consulţarelavize arbori in consuttare.php, pe data de

ů;cH.4, .‘. flI3.111 .oetnr Pnriirptti Pnmni



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ü&AU6 2&i
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Răscoala din 1907 nr8, bI.13, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7991/13.05.2019, înregistrată Ia RM.B cu
nr.1737597/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4518/20.05.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 13
din str Răscoala din 1907 nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 2t07.2019, 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 şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuI Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=20m, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de
fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului în vederea evitărU
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stânga - trotuar:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi
carosabil, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h=4-5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=lOm.

Spafiul verde faţă bloc, ĺateral dreapta:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=lOm, înclinat spre trotuar şi carosabil - reducerea

cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile,
Spaţiui verde spate bloc:

-4 ex. Populus sp. (plop) O=30-6Ocm h18-20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Qcm h=18-20m - reducerea cu 112 din înălţimea
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

Nr. 1737597/4518/
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Morus sp. (dud) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube
accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.MB. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune

ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că ađministratorui (egal 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 întrun Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 13 ex., arbort

-1 ex.
coronamentului
materiale sau
nefavorabile.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O&AU& 2O1 CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Nr. 1736741/4659/

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.26, bI.64,scara C1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7641/09.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1738741/21.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4659/22.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborflor situaţi în spaţiu) verde
aferent blocului 64 din şos. Coientina nr.26, sc. C1 vă comunicăm că ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 24.07.2019, s-a inventariat următorul materiai dendroiogic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. C1:

-1 ex. Populus sp. (plop) ®=GOcm hlBm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnui de esenţă moaie;
Spaţiul verde faţă bloc, sc.C1- parcare:

Reducerea cu 1/3 din voiumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau acctdente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) e25cm hlOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm hllm;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior încflnate accentuat spre parcarea auto, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) e=2Ocm h=6m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) 030cm hlOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — parcare auto:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e=25cm h=lOm, prezintă scorbură pe
trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=4m, mnclinat accentuat spre bloc, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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:
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-toaletarea se va executa conform artS pct. 6 din Anexa 1 Ia H.CG.MB. nr

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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

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

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12

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, in spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă

optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.
La finalizarea lucrărilor de plantare conform arŁS alin.5 din H.C.G.M.S. 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 înştflnţarea tuturor

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

Toaletare - 5 ex., arbori;
Defr4şare - 2 ex, arborijn declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M ąna POPA

lntocmit:

Red: P.A/3 e,J30 07.2019
— prezentul aviz aiost pastal pe site- ul PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.l 742779i53491
Ob,ÁU 7Đ19 CĂ TRE,

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
intrarea Serelor nr. 1, Sector 4

Spre ştiint
- Dna - -

Str.
- ‚ Sector2,

- Cimitirul Coientina
Str. Reânvierfl nr.4, Sector 2

(
Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1742779/04.O6.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5349/0506.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in Cimitirul
Colentina fig. M30, Ioc de veci nr.95, conform Actului de Concesiune cu nr.12099 din
05.03.2014, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.07.2019, 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 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:
Cimitir, Iocul de veci cu nr 95, fig.M30:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ća=35cm h=lOm, Iipit de gardul imobilului vecin, situat în
apropierea cavoului, existând pericolul prăbuşirü arborelui.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborele, conform arLS pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

r 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 Iucrăńior, 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 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 pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi in administrare, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 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 PM.B, în vederea
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veriřicării În teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni

conf. arŁ4 dn aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defńşare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara (
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţa de Mediu

fl.ţ»i 1019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Sector 2

Nr. 1744159/5496/

Spre ştiinţă:
-DI
Str.

Referitor Ia adresa d-lui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1744159/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5496/1006.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul

din str Viitorului nr.13, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

24.07.2019, 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 şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Sucureşti şi H.C.G.M.8.

nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de

aliniament dkn Munickpiul Bucureşti. avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din

aliniament:
Plantaţie de &iniament — imobŰ cu nr. 13:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm h8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform

foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.

Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), 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.
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 exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în urma defrişării, cu

păstrarea obligatorie a acesteia, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului

2019, primăvara anului 2020.
La flnalizarea 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

._..A
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verificării 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 emiterfl.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si ana POPAfl

lntocmit: Expefl Pr/.qopi Anişoara

Red: P.A13 ex.130.OT.2019
— prezentul aviz aĺast postat pe site• uI PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06.?ąUG.2U1'3
Nr. 1745111/55911

CĂ TRE,
Administraţia Spitaleior i a Sewiciilor Medicale Bucureti

Str. Sfânta Ecaterîna nr.3, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Spitaiul de Pneumoflizioiogie
“Sfântui Ştefan"prin administrator dI
Şos, Ştefan cei Mare nr. 11, Sector 2

r
Referitor Ia adresa Spitaluiui de Pneumoftiziologie “Sfântul Ştefan" înregistrată ia

P.M.B cu nr.1745111i11.06.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.5591112.06.2019, prin care
solicită emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În curtea
spitalului din şos. Ştefan ceI Mare nr.11, s-a inventariat următorui material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte spital - faţă:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=30-4Ocm h5-6m — trunchi, fără coronament, uscat
100% (conform foto anexată);

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=35cm h5m - trunchi, fără coronament,
uscat 100% (conform foto anexată).

r Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului iegal aI terenului pe care se afiă arborii, conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriuI Municipiului
Bucuregi, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţüior din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiiie necesare piantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrăriior, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respeclarea
prevedehlor 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 refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederiior H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Scm, măsurată
Ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea spitaiuiui, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anuiui 2020, conform Angajamentului de
piantare nr.5591/N30.07.2019.

.a44
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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

verificării în teren a plantărilor în 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.
Defrişare — 3 ex., arbori, trunchiud fără coronamente uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,

j

Întocmit: Exp,erj Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2O9

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Dna (
Calea ľ' .‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.255, bI.55, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ..‚ înregistratâ Ia P.M.B cu
nr.1746233i13.06.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.5744/14.06.2019, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde

aferent blocului 55 din caiea Moşilor nr.255, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe

teren, în data de 29.072019, s-a inventarîat următorui material dendrologic pentru care1 în

conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi

din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B.

nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului

Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaŞul verde spate bloc:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e=3Ocm h=14m, - reducerea cu 1/3 din volumui

coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerfl de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile cât i eľminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărU coronamentului.

Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:
-1 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) S=l5cm h=6m — reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spate bloc — Punct Temąic:

-1 ex. Morus sp. (dud) ćä=2Ocm h=5m, răsărit spontan, situat Ia o distanţă de

cca.3Ocm faţă de clădirea Punctului Termic, pe care o afectează,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. đe telefon

021/252.77.89, int. 224), 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

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

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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.

I,aiiI
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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 specialitate privind execuţia toaletărflor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui 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 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, În spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, În toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 aiin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantăriior în compensare. b 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 tuturcr
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen
Toaletare - 2 ex., arborĄ
Defrişare- 1 ex., arbore.

de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

OZĄg 2019

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

Ređ: P.A.13 eWDl.O8.2010
— prezentul avz afost postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O&AU&2019 CĂTRE.
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
- Dna!
Str . Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Teiul Doamnei nr.106, bI. M14, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ( înregistrată la P.M.B cu

f nr1747403/19.06.2019 şi Ia Direcţáa de Mediu cu n:.5951/19.06.2019, prin care sohcită emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului

M14 din str. Teiul Doamnei nrlOO, bI. M14, sc,1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe

teren, în data de 29.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind

Normeie de protecie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiuĺ verde spate între blocurile M14 şi M15:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerh de pagube materiale sau accidente prin

frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile i cu % din Iungime a ramurilor

care afectează afectează faţada blocului.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform artG pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându

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

sau a deteriorării constwcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul iegai al 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.
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 emiterii.

To&etare — 1 re.L

DIRECTOR E CUTIĄ\P ‚.

Simona-Mari
*
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O&Aua.a
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari — administrator d-na
os. Mihai Bravu nr.186, bI.212, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, inregistrată Ia P.M.B cu

nr.1748497/21.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6070ĺ24.06.2019, prĺn care sohcită emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboeiui situat în spaţiul verde aferent blocului

212 din os. Mihai Bravu nr.186, sc.A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data

de 12.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Norme!e de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toałetare:
Spaţiuĺ verde spate bioc, sc.A:

-1 ex. Morus sp.(dud) O=25cm h12m, situat Ia distanţa de cca. 5m de bloc -reducerea cu

1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo

nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89,

int. 224), conform ań.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţia

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate axecuta 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 construcţHlor 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.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, in

xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRE ECUTIV,
Si tMar? POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

aaApä mi
Nr. 1749792162731

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11453/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749792/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6273/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str.
Popa Soare nr.67, vă comunicăm că Ia verif]carea 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 spaţülor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aiiniament din Municipiul Bucureşti avizăm;
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei
Plantaţie de aliniament imobfl cu nr.67:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=3Ocm h=13m, uscat 100%, pericolde prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. 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, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţhlor din jur şi a reţeieior
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 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 pămănt, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplaruiui corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării, cu
păstrarea obligatorie a acesteia, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
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

Bd. Retiina Đsabeta n. 47. d ştal 050013, sedor 5, Bucureşt, Romăn



verificărU 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 emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

02. ÂUS 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriflor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4
Spre ştHnţă:
- DI
Str Sector 3,
- Cimitirul Pantelimon ll
Comuna Pantelimon, b-dul Biruinţei, jud. IIfov

Referitor la adresa d-lui inregistrată la RM.B cu nr 1750864/01,07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.6491/02.07.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Pantelimon 11, fig.19, Iocul de veci nr2B, conform

Actului de Concesiune nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in

data de 24.072019, 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 completăríle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de

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

Defrişarea şi extragerea rädăcinii:
Cimitir, figura 19, Iocul de veci cu nr 28:

-1 ex. Ulmus sp (ulm) O=3Ocm h=lOmuscat 100% situat Iângă monumentul funerar, pe

care-I afectează1 (conform foto anexată).
Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului Iegal

al terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei

nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor 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 a deteriorării construcţiilor din jur.
Precizăm că 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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat1 avizat pentru defńşare,

conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu

balot de pământ, cu điametrul de minimum lcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în

funcţie de specie, în cimitir în perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara

anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din I{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 din acelaşi act normativ.

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

Defrişare — 1 ex. arbore, uscatlOO%
DIRECTOR.'CLLTJV,
Simona%h'iana P&A
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. AUG. 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştiintă:
-Dna
Str. Sector 2

(Curte imobfl cu nr 16, sectoml 2)
Referitor Ia adresa d-nei - - înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1753191/08.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6765/09.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
ímobiluluí cu nr.16 din str. Leonida, vă comunicăm că Ia 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 spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 16:

-1 ex. Abies sp. (brad) e25cm h=llm, usor înclinat spre curtea imobilului cu nr.20,
- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frángerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele (A.F.I.), 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 lemnoasă pentru a nu bloca căiie 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.
ToaIetaçş,4sx., arbore.

DIREC
Simona,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

AU6. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI'
Str. - -‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Radovanu nr.3, bL20, sc.3, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.13187/10.07.2019, 9000/22.05.2019 înregistrate Ia
P.M.B cu nr1755321/15.07.2019, 1740776/28.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr7040/16.07.2019, 5048/29.05.2019 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-Iui

i privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent btocului 20 din str. Radovanu nr.3, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 24.07.2019, 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 modiťicările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţul verde faţă bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) S=6Ocm 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, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţŕul verde faţă bloc, sc. 3— Iateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=25cm h=Sm - reducerea cu 1i2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

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 specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=Sm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=3ocm h=llm.

Spaţiul verde spate bloc:
-2 ex. Populus sp. (plop) ®45-6Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Lângă bloc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=8m;

IÉ'aJiI

Nr. 1755321, 1740776/7040, 5049/
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-3 ex. Prunus sp. (corcodu) O=20-25cm h=5-7m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) 030cm h=lOm - 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) S=2Ocm h=5m, prezintă ciuperci saprofite, in declin
biologic, pericol de prăbusire (conform foto anexată);

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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 pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie đe specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. 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,
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 - 11 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu ciuperci saprofite

DIRECTO&EXECUTIVJ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O b. uc. ZUL

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Calea tor 2
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.239, bI.45A, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1755446/16.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7084117.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde
aferent blocuiui 45A din Calea Moşilor nr.239, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 29.07.2019, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi
din intravilanul Iocaiităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteior şi eliminarea ramuriior uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoareie specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus aitissima (fals oţetar) O=6Ocm h=16m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=12m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=55cm h=12m, lipit de gard, uscat 100%,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare piantării de materiai
dendrologic tânăr.

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

Nr. 1755446/7084/
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării unui
ex. arbare tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înăiţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, pršmăvara anuluš 2020.

La finaiizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.CG.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărü în teren a plantăriior 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 afişeze,
în xerocopie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2
Toaletare - 2 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

R EXECUTIV,
POPA

ani de ia data emiterU.

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara

Red: P.A.13 ex'DlO8.2019
— prezentul aviz afo5t postat pe síte- iiI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
Direcţia Generală pentru Administrarea

Patrimoniuiui Imobiliar Sector 2
Str Luigi Galvani nr 20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazialä nr.85
Str. Constantin Zlătescu nr.7A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr3377/18.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1756588/18.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7204/19.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale nr.85 privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea şcolh din str. Constantin
Zlătescu nr.7A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.07.2019,
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 şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte şcoală:

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărfl coronamentelor, Ia următoarele
specii de arbori:

-5 ex. Betula pendula (mesteacăn) O=20-25cm h=4-5m;
-1 ex. Platanus sp. (platan) ®=2Ocm h4m;
-17 ex. Tilia sp. (tei) ®=25-35cm h=1O-llm.

Curte şcoală — spate, Ioc de joacă pentru copii:
- 8 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=2o-25cm h=8-9m, răsărite spontan, situate

Iângă gard - reducerea cu 112 din volumul coronamentelor şi eliminrarea ramurilor uscate
în vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte şcoală:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratprului 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, astťel:

-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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Io—. I
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţűlor 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea 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 inălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea şcolii, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 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.MB. în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 31 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic.

Întocmit: Expeţ.Pricopi Anişoara

Ređ: P.A./3 exI3O.072010
— prezentul aviz aĺost postat pe site- ul FMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. uc. 2Ü1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre stHnţă:
- DI'
Str. Sector 2

(PIanta ţie de aiiniament — sir. Erou Scorţan Ion nr. 15 .şi nr. 17, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa d-Iui I inregistrată Ia P.M.B cu nr1756881/19.07.2019
şi ia Direcţia de Mediu cu nr.7260/22.07.2019, prin care solicită emiterea avizului de speciahtate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi plantaţia de aliniament din str. Erou Scorţan Ion nr.15-17,
vă comunicăm că Ia 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 spaţülor 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:
Planta ţie de aliniament nr. 15:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuňlor uscate, in vederea
evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arboň:

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) e=55cm h=14m,
PIanta ţie de aliniament nr. 17:

-1 ex. Tilia sp.(tei) =45cm h14m,
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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 frănte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a detedorădi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, 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 Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺeiare — 2 ex., arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1)9. fUG. 2019 CĂ TRE,
Dna

Str. ector2
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2, nr.9684/31.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743573/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5379/06.06.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.132 din str. Toamnei, vă comunicăm că Ia
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 regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modiflcăriie şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 132:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=55cm h=16m, Iipit de garaj - reducerea
cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi 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.

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
?n 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 persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIREC
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1743559/53851 o ° ‘D1v
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Braşoveni nrl, bL2O, Sector 2

Referitor Ja adresa dvs., nr.9691/31.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743559/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5385/0605.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arboritor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 20 din aleea Braşoveni nr.1 vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 29.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Spaţiuĺ verde faţă bloc - intrare:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1i3 din volumul coronamentului şi
ebminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat
public.
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=20-SOcm h12-lBm - reducerea cu 112 din volumut
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar
specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=5m — reducerea cu cca.1,Sm din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spre trotuar

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 025cm h=lOm — reducerea ramurilor în vederea degajărh
corpului de iluminat public;

-1 ex. Acer sp. (arţar) 025cm hlOm, inclinat accentuat spre trotuar şi carosabil -

reducerea cu 112 din voumu coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerb de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat public;

-1 ex. Morus sp. (dud) ®20cm hlOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate
accentuat spre trotuar
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu cca.1,Sm din iungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) e2Ocm hlOm
-1 ex. Juglans sp. (nuc) e=25cm hlOm;
-1 ex. Populus sp. (plop) ®=2Ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului

în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
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ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia

Populus având lemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaul verde ťaţă b/oc:

-1 ex. Fopulus sp. (plop) ®=3Ocm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto

anexată);
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bioc:
-1 ex. trunchi fără coronament O=2cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminărfl 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 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 toaletărilor şi defriflrilor, în caz contrar

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor 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 20-2Bcm, măsurată Ia inălţimea de lm

de Ia 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 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.MB, in vederea verificării în teren a plantărilor

in 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 iI afişeze, în

xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 11 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arborĄ uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
ar riana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Str
DI

CĂ TRĘ

Sector 2

Nr. 1749903/6242! O 9, ‚IJ 2019

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1749903/26.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.6242/27.06.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.27 din str.
Popa Rusu, vă comunicăm că Ia 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 spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor,
cu modificările şi completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr.27 - faţă:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=4Ocm h=16m, Iipit de gardul imobilului de Ia nr.29, format
din trei şarpante - reducerea cu 1/2 din Iungimea a două şarpante care se sprijină pe
acoperişul imobilului, iar cealaltă şarpantă necesită reducerea cu 1/3 din Iungime,în
vederea echilibrărfl.

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m, afectează acoperişul imobilului — reducerea
cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH
producerfl de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Tilia sp. (tei) ®=70-8Ocm h=14-16m, din care 1 ex. este Iipit de gardul
imobilului dinspre stradă — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior înclinate accentuat
spre curte şi stradă;

-1 ex. Aeaculus hippocastanum (castan) ®=7Ocm h12m, situat Ia o distanţă de
cca.3Ocm faţă de gardul 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.
Curte - spate:

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 specii de arbori:

-1 ex. Maclura sp. (mărul calului) O=3Ocm h12m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=25cm h=16m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai aI 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-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 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 — 7 ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

O 6. ÂUR 2019
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i PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

(3 a AÚ żui

CĂ TRĘ
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI.
Str -‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr11443/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749805/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6258/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str, Radu de Ia
Afumaţi nr.40, vă comunicăm că Ia 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 spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor,
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:
PIantaŞe de aliniament — imobU cu nr.40:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e=7Ocm h=16m, Iipsă ritidom Ia baza trunchiului,
afectează acoperişul imobilului - reducerea cu 1/2 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 eliminărh 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.

UKEŞr,
DIR «Ş%E TIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna -

Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată ia P.M.B cu
nr.1758249/25.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7443/26.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentui
din str. Plantelor nr.78, vă comunicăm că Ia 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 spaţiiior verzi din intraviianul
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:
Plantaţe de aliniament — imobÎI cu nr. 78:

-1 ex. Morus sp. (dud) 035cm h12m, înclinat spre trotuar şi carosabii - reducerea
cu 1/3 din volumul coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile cât şi eflminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării
coronamentului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon
021/25277.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 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
construcţiilor din jur şi a reţeielor 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 tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apiicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. GheorgheStănescu,Iângă coaIa Gimnazială nr.46 — Parc „Grădina Engleză",
Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.14444/25.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1759478/30.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7553/31.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în str.
Stănescu Gheorghe,Iângă scoală — Parc Grădina Engleză, sector 2, vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor, pentru poziţia nr.2
din tabel, parcul Grădina Engleză, pentru poziţia nr.1 din tabel, str. Gheorghe
Stănescu Iăngă ęcoala Gimnazială nr.46 - 1 ex. nuc, adresa va fi înainatată către
Direcţia de Agricultură pentru avizare.

Lucrăriie avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinta trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţia unde se execută
defrişarea, parcul „Grădina Engleză", în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2019, primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţU prealabile punerfl în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oflcială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

IeiiI
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- informarea cetăţenilor, în timp utiL despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
arŁ4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
Direca Generală pentru Admnistrarea

Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Nr. 1737658/45441 1 ‚ )JI3. ZUi

Spre ştiinţă:
- Scoala Gimnazială nr.307
Str. Luncsoara nr. 17, Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2

Electronicii nr.44,Sector 2

Referitor la adresa A.D.P .nr.8123/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1737658/17.052019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4544/20.05.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea coIii Gimnaziale nr.307, privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea coIii din str. Luncoara nr.17, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.07.2019, 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 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 faţă co&ă:

Reducerea ramurilor care afectează faţada coIii cu 0.5m din Iungime i eliminarea
ramurilor uscate, următoarele specii de arbori:

-3 ex. Prunus sp. (corcodu) e=20-25cm h=5-6m;
-1 ex. Prunus avium (cires) ®=2Ocm h=4m.
Reducerea ramurilor înclinate spre trotuar i carosabil cu % din Iungime i

eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h=9m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm.
Reducerea ramurilor înclinate spre curtea coIii, trotuar ş carosabil cu cu % din

Iungime si eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specfl de arbori:
-7 ex. Morus sp. (dud) O=30-35cm h=8-lOm;
-1 ex. Prunus avium (cire) e=2Ocm h=6m- doar eliminarea unui etaj de ramuri

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte faţă coaIă:

-1 ex. Salix sp. (salcie) ®=35cm h=7m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Domeniul public- Iângă gardul coIÎi- parcare amenajată:

-14 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=20-25cm h=7-8m, răsărite spontan, uscate
100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

M Reoina Etisabeia nr. 47. cod uostal 050013. sector 5. Bucureşli. Románia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pentru
arborU situaţi în curtea coIii i de către ADP. sectorul 2 pentru arborfl din domeniul
public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţíilor din jur şi 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echiflbrul biologic a acestora (cu excepţia e)iminărfl 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 condiţUlor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorfl Iegali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, 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 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 15
ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: coaIa Gimnazială nr.307 - lex. arbore în
curtea scolii si A.D.P. sector 2 - 14 ex. arbori, în spaţiul verde aferent blocului din zona
parcărU de reedinţă, 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 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 la data emiterii.
Toaletare - 14 ex., arbori;
Defrişare - 15 ex, arbori, uscate 100, din care 14 ex răsărite spontan.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ä1änPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

‚Sector 2

Nr. 1742795153501 j4 ţlj 1Q9

Spre ştiinţă:
-Dna
Aleea

Referitor Ia adresa d-nei inregistrată Ia P.M.B cu nr.1742795/04.06.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.5350/05.06.2019, prin care solicită privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului B1 1 din aleea
Socului nr.98, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 07.08.2019, s-a
inventariat următorul material dendrotogic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Spaţŕul verde faţă bioc, ŕntrare- Ialerai stânga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurdor uscate, in vederea

evitării producerii de pagube matedale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in

condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm.
-1 ex. Acer sp. ( adar) e=25cm h9m.
-1 ex. Tilia sp. (tei) e=3Ocm h=llm.

Spaţiuĺ verde faţă bloc - Iateraĺ stânga- parcare:
Reducerea ramurilor înclinate spre parcare cu 1Á din lungime, Ia următoarele specii de

arbori:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) S=2Ocm h=7m.
-1 ex. Acersp. (arţar) bitulpinal h=llm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

__

int. 224), 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), evacuăndu

se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-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

Iucrărílor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţkunilor, respectarea prevederilor

avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, in xerocopie, Ia

avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetaşe'5Ĺęx., arbori.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1743569/5381,1 4. AUR 2(Yfl
CĂ TPC

DI,
Str. - Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. nr.9687/31.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743569/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5381/06.062019, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Spartacus nr.4, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 07.08.2019, 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 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:
Curte ŕmobil- spate:

-2 ex. Prunus sp. (corcodus) O=25-3Ocm h=8-lOm, Ia distanţa de cca. lm de
gardul despărţitor - 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, i cu % din Iungimea ramurilor
înclinate spre stradă.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluin Iegal aI 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-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 —2 ex., arbort

DIRECTOREXECUTIV,
Simona44ăWâtPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
DI

Str. ( Sectorul 2
Spre ştHnţă:
- Dna

A.D.P. Sectorui z
os. Electronicfl nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. nr.9670131.05.2019, înregistrată Ia RM.B cu
nr1743582105.062019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.5391/06.06.2019, prin care transmite spre
soiuţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru

r intervenţia asupra arborelui situat în curtea dvs., din str. Câmpui cu Narcise nr.43, vă comunicăm

că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.08.2019, s-a inventariat următorul material

dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intraviianul Iocalităţjior, cu modificările şi completările ulterioare şi

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Cude imobŕi cu nr.43:

-1 ex. Morus sp(dud) O=45cm h=12m, Iipit de gardul imobiiuiui de Ia nr4l- reducerea cu

1/3 din voiumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităhi producerh de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramud, in condiţii meteo

nefavorabile ęi cu 14 din Iungimea ramuriior care afectează curtea imobilului de Ia nr.41.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluin iegai 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 teritoriui Municipiuiui 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, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui),

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

( accidentelor sau a detehorării 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.CG.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
DI

Str. ‚ Sectorul2
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. nr.9686/31.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743580/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5392/06.06.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs. prívind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobílului din str.Bârzava nr.2C, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 07.08.2019, s-a inventariat următorul material
dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI- spate:

Reducerea cu 1/2 din voiumul coronamentelor şi eliminarea ramuriior uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix (salcie) O=35cm h=14m, Iipit de gard;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) =25-30cm h=8-lOm, Iipit de gard
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluin Iegal aI 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 spaţiiior 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 anuiui), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

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 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.
TąaleŘare —3 ex., arbori.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

RAUG. 20.9
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari — administrator, dna

Str Luncoara nr.4-6, bI.63 sc.B, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr9552/30.05.2019, inregistrată Ia P.M.B cu

nr.1743494í05.062019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5396/06.06.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 63

din str. Luncsoara nr4-6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de

29.07.2019, 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 modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind

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

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar i

carosabil, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=lOm,

-1 ex. Robinia sp.( salcâm) O=3Ocm h=llm,

Spaţul verde faţă bloc, Iaterai stânga:
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=35cm h=llm- reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre parcare cu degajarea semnelor de circulaţie i a corpului de

iluminat stradal.
Spaţiui verde faţă bloc, Iateral dreapta:

-1 ex.Tilia sp. (tei) S=25cm h=lOm- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului

şi eliminarea ramurilor uscate i frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale

sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform arL6 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 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 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 HC.G.M.B. nr. 304/2009.

Nr. 1743494/5396!
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentíu înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 4 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona ariaW&POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1743496/5397! 1 Ą, ÁUG, uíY9
CĂ TRĘ

ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei đe proprietari — preedinte dI l

B-dul Chisinău nr.79, bI.a l2Bis, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9553/30.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1743496/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5397/06.06.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului

l2Bis din b-dul Chisinău nr.79, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data

de 07.08.2019, 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 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:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuri lor inclinate accentuat spre faţada blocului,

cu degajarea corului de iluminat stradal, Ia următoarele specü de arbori:

-2 ex. Prunus sp.(corcodu) O=20-25cm h=5-6m

-1 ex. Acer sp. (artar) O=25cm h=6 -

Spaţiul verde spate b!oc:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar i

carosabil,Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp.(corcodu) ®=2Ocm h=5m

-1 ex. Prunus avium (cires) ś3=25cm h8m

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=3Ocm h=lOm

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=1 1 m

Aíee de (recere bţoc:
-1 ex. Salix tortosa (salcie creaţă) e=25cm h=llm- reducerea ramurilor înclinte

spre alee cu 0,5m din Iungime si eliminarea ramurilor uscate si frânte.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.7T89, int. 224), 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 al acestora (cu excepţia eliminării ramurUor 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 legal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, 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-sesancţiuni 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 afişeze,în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturorIocatarior.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 8 ex., a,torL

DIRECTOR ĘXECUTIV,
Simona-, dan4JROPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
os. Stefan ceI Mare nr.230, bL46, sc. A i sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9438/29.05.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.5438/07.06.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului din os. Stefan ceI Marenr.230, bI.46, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 29.07.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bIoc, sc.B - Iângă gang, parcare amenajată:

-1 ex. Prunus pissardi (corcodu rou) @=25cm h=7m — înclinat uor — reducerea
ramurilor înclinate spre bloc cu % din Iungime i eliminare aramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul spate bloc, sc.B - Iângă gang, parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) ®=3Qcm h=lOm prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform fotąanexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

Q 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiüor din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,

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 materiai
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.

f»:i U
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor HC.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu circumferinţa trunchiuiui de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: lex. in platbanda din parcare i 5ex.în
spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anuiui
2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 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.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocuiui 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;
Defdşare - 1 ex., arbore, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-ľriana POPAaw.

‘ł
k.

—

!ntocmit: Expert Pricopi Anişoara

Red: P.A13 ex/OB 00.2019
— prezentul av,z aľost postat pe site- ut PMB.
hUp:flvnt.pmb.rpţinstitutiiţprimariajdirectiiţdirectia mediuĺavize arboń in consultarelayize arbori in consuttare.php, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr.47 ccd poştaIOSQCl3sedor5. Bucums Rnmânia
- .

- J ă''% l Il



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiżnţă:
- D-na
Str. bector 2

Plantaţie de aliniament- vizavi de nr. 70, str. Păsărani (nu există nr. poaĺ), Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.1747317/19.06.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5953/20.06.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament vizavi de nr.70 din str.
Păsărani, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.07.2019, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Planta ţie de aliniament- vizavi de nr 70, str. Păsărani (nu există nr. potaQ:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat public, Ia următoarele specii de
arbori:

-1 ex.Tilia (tei) ®=25cm h=9m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ç3=2Ocm h=7m;

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) ®20cm h=7m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), 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, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărh construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 3 ex., arbori.

DIREqOE%WUTIV,
Simo$rM r na ÍQPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

209
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-Iui
B-dul Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11452/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749688/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6280/23.05.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent
blocului E1 din b-dul Basarabia nr.98, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 07.08.2019, 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 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, sc.E, Iângă blocul Tum din b-dul Basarabia nr.96B, Sectorul 2:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=lOOcm h=20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 fl afectat
echilibrul biologic aI acestora (du 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.

Petentul 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., arbore.

DIRĘCTQI EXECUTIV,
Ş$na-Şş$ńna POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiintă:
-Dna
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1753520/09.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6809/10.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe domeniul
public din str.Toamnei nr3, vă comunicăm că 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
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:
Spate imobfl- str. Toamnei nr.3 spre str Armenescă:

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, afectează acoperiul imobilului, Ia următoarele
specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30-35cm h=11-12m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spate imobiI - str. Toamnei nr 3 spre str Armenescă:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) S=3Ocm h=8m, uscat 100% (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălťimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare, 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 art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ań.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 4 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara

Red: P.AJ3 exIOGO6 2019
— prezentul aviz afost pastai pe site- uI PMB. Ć'
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c'L PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
DI

Stť. - Sector2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1755681/16.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7089/17.07.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.20 din str.
Radu Captariu, conform Contractului de Vânzare- Cumpărare nr din -

Contractului de Inchiriere nr. ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 24.07.2019, 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 şi completările ulterioare şia
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 20:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m;
-4 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=9m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=lOm — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
-3 ex. Populus sp. (plop) O=20-4Ocm h=14-16m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Domeniul public-Iângă gard:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, situat Iângă gardul imobilului cu nr.20 din
str. Radu Captariu - 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr 20:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=Bm, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. trunchi, fără coronament ®=35cm h=5m, uscat 100% (conform foto

anexată).
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h=8-lOm, uscate 100%, pericol de prăbuşire

(conform foto anexată).

Li
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Lucrările avízate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborii şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224),
pentru arborele situat în domeniul public, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex.
arbori tineri cu balot de pămánt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, potrivit Angajamentului
de plantare nr.7089/N23.07.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.&M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în 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 emiterU.
Toaletare - 1O ex., arbori;
Defrişare - 4 ex., arboń uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Ro.Y.

Întocmit Exppţ qrîcopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electroniciî nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dui Ghica Tei nr.1 12, bi.4lsc.A i sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1759946/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7600/01.08.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferentblocului 41 din b-dul Ghica Tei nr.112, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe
teren, în data de 07.08.2019, 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 ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, şi HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bIoc, sc.A:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar ş carosabil cu % din Iungime
i eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex.Prunus sp. (corcodus) O=20-25cm h=6-8m;
-1 ex. Prunus cerasus (visin) e=2Ocm h=Sm;
-1 ex. Malus sp. (măr) O=2Ocm h=5m - reducerea ramurilor cu 0.5m din Iungime

care afectează faţada blocului ş eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-4 ex.Prunus sp. (corcodus) O=20-25cm h=5-6m - reducerea ramurilor care
afectează faţada blocului cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Planta ţie de aliniament- parcare, faţă bloc:

-1 ex.Robinia sp. (salcâm) O=4Ocm h12m- reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Plantaţie de aliniament- imobU cu nr. 133:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=35cm h=12m- prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată eliminarea acesteia.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h=5m - uscat 80%, percol de prăbuire,
(conform foto anexată);
Plantaţie de aliniament faţă bloc, sc.A- parcare:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=35cm h=lOm, înclinat, prezintă scorbură Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
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-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=30cm h=9m, înclinat accentuat spre parcarea auto
prezintă Iipsă ritidom, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-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 art6 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărh ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua, în regim de urgenţă, pentru
evitarea producerii 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 Iucrărilor, 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. 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, aveţi obligaţia plantării a 13 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, astťel: 2ex. în alveolele rămase Iibere în urma defriărfl în parcare, cu
păstrarea obligatorie a acestora si 11 ex. arbori în spaţiul verde aferent blocului 41, în
prima perioadă optimă de plantare, în 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 a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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- lOex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arborĄ din care lex.uscat 8O%.

DIRECJŔIĘXECUTIV,
SimoW ariáha'POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Sector 2

Nr. 1749845/6268/ 22 AUG. 2O9

Spre ştiinţă:
-Dna
Str.

Referitor Ia adresa dvs., nr11506/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749845/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6268/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str.
Dumitru Cariagdi nr.17, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
29.07.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Planta ţie de aliniament imobfl cu nr. 17:

-1 ex. Catalpa (catalpă) O=45cm h=12m, înclinat uor spre carosabil - reducerea cu
1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea firelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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), 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.

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 execuţie a tăierilor, 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.

DIRECTQREXECUTIV,
Simona4&lari ndPOPA

ĺoş
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-Iui( J

Aleea Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9690/31.05.2019,înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743558/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5386/06.062019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-iui ( rivind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiu( verde aferent blocului D12
din aieea Dobrina nr.5, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
07.082019, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele spech de arbori:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35-4Ocm h=14-16m
Spaţiuĺ verde faţă bloc, Iateral dreapta sc.A:

-1 ex. Salix sp. (salcie) bituipinal h12m.
Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu % din Iungime şÄ

eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specfl de arbori:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h=8m;
-2 ex.Prunus sp. (corcodus) ®=25cm hlOm.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) e3Ocm h=14m;
-1 ex. Robinia sp. (saicâm) O=3Ocm h=lOm.
-lex. Populus sp. (piop) ®=GOcm h=18m - reducerea cu 1/2 din voiumul

coronamentului in vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborete având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bĺoc, sc.A:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) D=25cm h=Gm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

-1 ex. Pirus sativa (păr) e=l5cm h=3m, uscat 100%, pericoi de prăbuşire
(conform foto anexată).
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a

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

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

Bucureşti, 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);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precízăm că admínistratorul 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 toaletărilor şi
defri$rilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei ín funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

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

Petentul 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 emiterU.
Toaletare - 1O ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arboń, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- aiąna POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
Spitalul CIinic,, Nicolae Malaxa"
cs. Vergului nr. 12, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1750510/28.06.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.6435/01.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea spitalului din os. Vergului nr.12, vă comunicăm că la
veriticarea efectuată pe teren, în data de 07.08.2019, 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 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:
Curte spital ĺaţă;

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-25cm h=8-lOm, situate lângă conducta de gaze, uscate
100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de detrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
legal aI terenului pe care se afIă 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 blcca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţHle 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 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevedeńlor 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,
în curtea spitalului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului
2020, conform Angajamentului de plantare nr.6435/N09.08.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 emiterfl.
Befrişare—2ex., arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXĘÇLJTIV,
Simona-Ma f aEPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari — administrator dI
Str. Fr. Chopin nr.23, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12654/03.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1753433/09.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6814/10.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din
str. Fr. Chopin nr.23, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
12.08.2019, 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 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:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex.Ulmus sp. (ulm) O=25cm hBm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 tănăr.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 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
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşi act normativ.

Iiaiii
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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 — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Intocm,t: Expyçt Pncopi Arnşoara

Red: PA/3 ex113OB2019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1753518/6826/ 22. AUG.2O
CĂTRE,

Administraţia Cimitkelor şi Crematorülor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4

Spre ştiinţă:
-Dna
Aleea
- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1753518/09.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6826/10.07.019, prin care solicttă emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Colentina,
Ioc de veci conform Actului de Concesiune cu nr. 3169 din 02.04.2003, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, in data de 07.08.2019, 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 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:
Cimitir, Iocul de veci cu i

-2 ex. Thuja sp. (tuia) O=20-25cm h=5-6m, situate pe Iocul de veci, la picioare -lex.
prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, ehminarea acesteia i reducerea cu 1/3 din
înălţime a celuilalt ex, în vederea evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluin 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 spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi atectat 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 emiterü.
Toaletare — 2 ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M4ŕ4áha POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TREJ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştünţă:
- D-nei l
B-dul Sector 2

Referitor la adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1759025/29.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7514130.07.2019, prin care solicită emiterea
avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului A din
b-dul Basarabia nr. 192-198, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, in data de
oq02019, 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 uiterioare şi H.C.GM.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucurefl, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta sc.D — parcare auto (Iocul cu nr.6):

-lex. Populus sp. (plop) O=35cm h=14m, viabil, - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentului în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte,
iar specia Popuius având Iemnui de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căíle de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorăhi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederiior
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.

Petenta 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 — 1 ex, arbore.

DIRECŢqREXECji.ŢIV,
SimonáMariana POPA

2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
S.C M&C ÍMMOBILIEN DEVELOPMENTS.R.L.

Str. Barbu Delavrancea nr.31-33 eĹ2, ap.6, cam.1, Sectorul 1

(Teren situat în str. Popa Nan nr 52, sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1756194/17.072019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr7148/18.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe terenul din str. Popa Nan nr.52,
conform Contractului pentru Constítuirea unui Drept de Superficie cu ĺncheiere de
Autentificare -I

-‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 12.08.2019, 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
Bucureşti1 avizăm;
Toaletare:
Teren- str Popa Nan nr 52:

-5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=2o25cm h=9-lOm, - 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 ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile

Lucrăriie 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.G.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] afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, 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 construcţiüor 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 B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
ToaIetara=5 ex., arbort

-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AUG. 2019 CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:a
- Asociaţiei de proprietari
os. Mihai Bravu nr.147- 169, bI.D5, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8681/20.05.2019, înregistrată la P.M.S cu
nr.1739654/23.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4883/24.05.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din

os.Mihai Bravu nr.147-169, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

12.082019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

Legea nr 2412007, 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:
Spaţiui verde faţă bloc,sc.A - spre str. Vatra Luminoasă:

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, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm h=12m- coronamentul se sprijină pe chiocuI de flori.

Spaţiul verde faţă bloc, scB:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=lOm, înclinat uor spre trotuar

Spaţiul verde faţă bloc, sa C:
-3 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) ®=15-2Ocm h=4-5m, - reducerea ramurilor

înclinate spre trotuar cu 0,5m din lungime,
Spaţiul verde faţă bloc, sc.D:

1 ex. Acer sp. (artar) ®=3Ocm h=12m, înclinat spre trotuar- reducerea cu 1/2 din

înălUmea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărh producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Spaţiuí verde spate bioc, saB şi sc.C:

-4 ex. Tilia sp. (tei) O=35-5Ocm h=12-14m, - reducerea ramurilor înclinate spre

faţada blocului cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde spate bloc, sa C i sa D:

-2 ex. Tüia sp. (tei) O=45-55cm h=14-16m, inclusiv reducerea ramurilor înclinate

spre faţada blocului cu % din lungime.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiuĺ verde faţă bloc, saB:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=35cm h=12m, înclinat accentuat spre trotuar ş carosabil,

pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

ĺłtI
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Spaţiul verde spate bloc, sc.B:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h2m- trunchi fără coronament în declin biologic.
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m, prezintă scorbură pe trunchi, lipsă cilindrul

central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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, 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 (primävara-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 anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal ał 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudíciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.S. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată la înălţimea de lm de Ia 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 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 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, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 12 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arbori În declin biologic din care ltrunchi fără coronament,

DIREC,tR EĘtâŢIV,
Simoń-MaWäjá POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26 AU6 2019
CATRE,

DI
Str. Sectorul2

Spre ştiinţă:
- Direcţia Generală Administraţie i Relaţia cu CGMB

Direcţia Relaţii cu Publicul i Registratură
- A.D.P. Sectorul 2

o os. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa1 Direcţiei Relaţii cu Publicul i Registratură

nr.6990/1i13.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.1745758/12.062019 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr.5721/13.062019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra

arborilor situaţi în vecinătatea imobilului din str. Ion Alexe nr.8, vă comunicăm că Ia

verificarea efectuată pe teren, în data de 29.07.2019, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiuluí Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Faţă imobiI nr. 8, Iipit de gard:

-1 ex. Morus (dud) O=35cm h=1 lm, afectează acoperiuI imobilului,- reducerea

cu 113 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în

O condiţii meteo nefavorabile.
Faţă imobfl Iateral stânga:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada si

acoperiul imobilului de Ia nr8, Ia următoarele specü de arbori.

-1 ex. Acersp. (arţar) O=35cm h=12m;

-1 ex. Tilia sp. (artar) ®=3ocm h=lOm.

Faţă imobfl Iateral dreapta:
-1 ex. Morus (dud) O=3Ocm h=lOm, afectează acoperiul 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.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 Municipiuíui 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), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a

Nr. 1745758/57211
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nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăriiconstrucţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectareaprevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-sesancţiuni 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.
Toaĺetare — 4 ex., arbori.

‚‚ ‘r% ‘\
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AU6. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eiectronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari — administrator d-na 1 --

os. Colentina nr.47, bI.R12, sc, A i sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.10634/12.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1747064/18.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5874/19.06.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului R12

din os. Colentina nr.47, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

12.07.2019, 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 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, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate i

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

prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-4 ex. Fraxinus sp.(frasin) 0=30- 4Ocm I,=12- 14m, -reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor mnclinate accentuat spre faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate.

Spaţu/ verde faţă bloc, Iateral stânga sc.A:
-1 ex. Prunus sp. (corcodu) 0=2Ocm h=5m- inclusiv degajarea corpului de

iluminat stradal.
-1 ex. Tilia sp. (tei) 0=3Ocm h=12m.

Spaţiuí verde faţă bloc, sc.B- spre trotuar
-1 ex. Acer sp. (ańar) 0=25cm h=5m- reducerea ramurilor înclinate accentuat

spre trotuar cu ‘4 din Iungime
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=3Ocm h12m

Spaţiul verde faţă bloc,Iateral stânga, sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) tritulpinal h=12m.

-3 ex.Tilia sp. (tei) 0=40-45cm h=1 1-12m- reducerea ramurilor înclinate accentuat

spre faţada blocului cu ‘4 din lungime i eliminarea ramurilor uscate i frânte.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 fränte, operaţiune

ce se poate executa în orice períoadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a

nu bloca căile de acces, Juându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Nr. 1747064158741
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectareaprevederior avizuui şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-sesancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,in xerocopie1 Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturorIocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 12 ex., arbort

EXECUTIV,
‘‘ Sinţă&a-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

26. AU& 2019Nr. 1749577162431

Spre ştiinţă:
- D-Iui -

Str. -

(Domeniul Pubhc, imobfle cu nr. 10-12, Sectorui 2)
Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.1749577

/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6243/27.06.2019, prin care solicită emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui- salcie situat în domeniul public

faţă imobile cu nr.10-12 din str.Cerna, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,

în data de 12.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în

conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi

din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniul public, imobile cu nr. 10-12:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=25cm h=lOm, înclinat spe carosabil - 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 ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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, în caz contrar aplicăndu-se

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezeptul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

l Direcţia de Mediu

2 & ÂU 2Ü19
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electroniciî nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:

(Str. Cristescu Dima nr. 1, bI. 105C, sc.A - parcare ioc nr.5 şi nr6, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr11444/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1749810/26.06.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.6259/27.06.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea blocului din str

Cristescu Dima (Iângă gardul cimitirului Armenesc), vă comunicăm că ia verificarea

efectuată pe teren, în data de 12.08.2019, 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 modiťicările şi completările ulterioare şi

H.C.G.M.S. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui

Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaŞuí verde - str. Cdstescu Dima nr 1, bl. 105C, sc.A - parcare loc nr.5 şŻ nr.6-:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12, situat în apropiere de gardul cimiUrului

Armenesc - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate,

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

prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 arboriior (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, luându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul legal ai terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se

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

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

ToaIetar&%x., arbore.
DJRECTÓŘ'&XE*V,
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rcŁ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2&Au&2a19 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
-DIl
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11490/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1749652/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6292/27.06.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui I orivind emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia đe aliniament din str.

Ruchiţa nr.89, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe teren, în data de 12.08.2019,

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

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

Toaletare:
Planta ţie de aliniament — imobÜ cu nr. 89

-1 ex. Acer sp.(arţar) S=45cm h=12m, prezintă o arpantă uscată, eliminarea

acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul, iar a doua arpantă necesită reducerea cu

1/3 din înălţime i eliminarea ramurilor uscate.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 căi(e 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

DIRECŢQR EXEC.UTIV,
SimonaMariana ŔÇPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

16. AU6 2019
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
os. Iancului nr.29, bl.105B, sc.A, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.11457/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1749666/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6299/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 05B
din os. Iancului nr.29, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
26.06.2019, 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 modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc Iateral dreapta:

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, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=4Ocm h=12m.
Spaţiul verde spate parcare sa C:

-6 ex. Populus sp. (plop) e=6Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor 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, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

-1 ex.Acersp. (arţar) O=2Ocm h=lOm.
Spaţiul verde spate bioc sc.A:

-2 ex. Acer sp. (ańar) e=20-25cm h=8-lOm- reducerea ramurilor înclinate
accentuat spre trotuar i carosabil cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=lOm- reducerea ramurilor care afectează faţada
blocului cu 0,5m din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde faţă bloc Iateral stânga saB:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu % din Iungime i

eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori.
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=25cm h=Sm.
-2 ex. Prunus sp. (corcodus) O=18-2Ocm h3-4m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpaŞuI verde spate bloc, sa C:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) trunchi fără coronament O=25cm h6m, uscat 100%, pericol

de prăbuşire (conform foto anexată).

1a iI
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Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţeielor aeriene, astfei:

-toaletarea se va executa conform arĹ6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU 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 condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnoiogiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defri$riior, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea 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 pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare
circumferinţei mn funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea iucrărilor de plantare conform art9 aIin5 din 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 piantărilor 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 blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor
Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de vaiabifltate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaietare - 14 ex., arbori;
Defdşare - 1 ex., arbore, trunchi fără coronament uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Întocmit Exp fl PrÎcopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1753561/6808! 26. AU 2019
CATRE,

Direcţia Generală pentru Admnistrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre şthnţă:
- Grădiniţa nr.256
Str. Atanase Ionescu nr.25, Sector 2

Referítor Ia adresa dvs., nr.3145/08.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1753561109.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6808/10.07.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Grădiniţei nr.256, privind emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea grădiniţei din str. Atanase Ionescu nr25, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 13.08.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocatităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munřcipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte grădiniţă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specH de arbori:

-4 ex. Acersp.(arţar) =35-40cm h=12-14m,
Curte grădiniţă faţä !ateral stânga:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e=3ocm h=12m, afectază acoperiuI grădiniţei
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) ®=2Ocm hlOm, doar eliminarea ramurilor uscate
-3 ex. Populus sp. (plop) 040- 6Ocm h18- 20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentelor în vederea evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte,
iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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 eliminărfl
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 deteriorărh construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentujviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
ToaI&jWWx arbort
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AUG. 2019

CĂ TRE,
Arhiepiscopia Bucure$Uor
Cimitirul Parohiei Mărcuţa

Str. Biserica Mărcuţa nr.8, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
StrJ

Referitor Ia adresa d-Iui Bănică Stefan, înregistrată Ia P.M.S cu
nr.1753714109.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6816/10.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul
Parohiei Mărcuţa: ‚ ‚ conform Actului de Concesiune din
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de iZ0.2019, 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Cimitir, Iocul de veci

-1 ex. Acer sp.(arţar) ®=35cm h=12m, înclinat accentuat spre monumentul funerar,
în pericol de prăbuire peste acesta, existând pericolul producerii de pagube materiale,
(conform foto anexată).

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.GMB. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în pericada 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, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

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. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.8. nr.
30412009, 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, în alte unităţi pe care le aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

IĂ- I

Nr. 1753714/6816

fld Ppnin PIiçhpt nr 47 rsicl nnçII fl5fl013 spdnr5 flinjrpsti Rnmânia



La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ar[.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl 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.
Defrişare — 1 ex., arbore înclinat.

DI$EÇJffEXECUTIV,
SIîjt'ona-MaWaŕia POPA

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara
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— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1754572/6937! 26. AU& 2U1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre tiinţă:
-DI'
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1754572/11.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6937/12.07.2019, prin care solicită
emiterea avizuiui de speciahtate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de
aliniament din str. George Folescu nr6 i nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 12.08.2019, 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 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 cu păstrarea alveolei din aliniament:
Planta ţie de aliniament imobil cu nr 8:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=lOOcm h=14m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi cu
scorbura deschisă, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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.

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 mnălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă după defriare
cu păstrarea obligatorie a acesteia ş Sex.în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finahzarea Iucrăriior de plantare conform arŁ9 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
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verificărfl în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arĹ4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că ex. de Tilia sp. viabil, situat în plantaţia de aliniament din str. George
Folescu nr. 6, a fost toaletat, nu necesită alte intervenţit

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, cu ciuperci safrofite .şi scorbură, în declin bioíogic.

QËtOREXECUTIV,
j$n a-Maŕiana POPA

‚ 9:

în tocmit: Expefl Pricopi Anîşoara

Red: PA/3 ex /1308.2019
— prezenţul aviz aĺost postat pe sile- uI PMB
hţtp iJw%w ymb jw,nst ut, jpnmana/d,rech !d,,ect,a mediu/avize arbon n consul(are/pwje prbon in consultare oha pe dala de

19. &IJG. 2W9

____________

Bd. Reoina Elisabeta nr 47 d wstal 050013. sedcr 5. Bucurest. Românía - I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AUG. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-Iui
Str Sector 2

Referitor ia adresa d-iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1754829/12.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6990/15.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de
aliniament din str. Vasile Lascăr nr.80, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 12.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi
din intravilanul Iocafltăţilor, cu modif]cările şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţîe de aliniament- imobil cu nr 80:

-1 ex. Aesculus hipocatanum (castan) O=35cm h=lOm - reducerea ramurilor care
afectează faţada imobilului cu % din Iungime şi eflminarea ramuriior uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul 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 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 emiterfl.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTQ&JąXECUTIV,
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J!L_ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:

(Str. Cemăuţi nr 12, bLM1 1, M12 - parcare amenajată Iocuń nr.2, 3,4, Sectorul 2)
Referitor Ia adresa dvs., nr.12915/08.07.2019, înregistrată la P.M.B cu

nr.175473511207.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6995115.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocurilor M1 1
í M12 din str Cernăuţi nr.12, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, in data
de 12.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea 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:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc parcare aferentă blocurilor M1 1i M12 - locuri de parcare

Str Cernăuţi nr 12:
-1 ex. Populus sp. (plop) @=5Ocm h=lSm, prezintă o sarpantă uscată eliminarea

acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiui i reducerea cu 1/2 din înălţimea
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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 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 ccntrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviiare termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
ToaletarętMíťçbore.

DIRECTqËXECU)J!%\
Simona-MË

Întocmitivţoi
Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sectorul 2
Str. OIafl nr.11-13, Sectorul 2

(Curte imobil, Ca!ea Moşi!or nr. 132, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.91800/11.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1755555/16.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7091/17.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobiiuiui din Calea Mosilor nr.132, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 26.06.2019, 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 imobfl cu nr 132:

-7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0=30-4Ocm h=1 1-12m Iipite de gardul dinspre
stradă- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

-1 ex. Populus sp. (plop) 060cm h=lBm, Iipit de gard - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr 132:

-4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0=25- 45cm h10-12m, uscate 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

-3 ex. Thuja sp. (tuia) 0=15- 2Ocm h=2-3m- uscate 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

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

Nr. 175555517091
26. AU6. 2019
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afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
-defrişarea şi extragerea rădăcinüor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite 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 operaţiunitor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborlori uscaţi, avizau pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex.
arbori tineri cu balot de pămánt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului cu nr.132 din Calea MoiIor în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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
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 emiterfl.
Toaleiare - 8 ex., arbori;
Defrĺşare - 7 ex., arbori, uscate 100%

D1ŞĘ670ŔÉxECUTIV,
S,ýOna Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
D-na

Str. - torul 1

(Curte imobiI nr. 11, str. Vasfle Stroescu, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1756906119.07.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr.7261/22.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str. Vasiie
Stroescu, conform Certificatului de Mostenitor nr. din 1 comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 12.08.2019, s-a inventanai următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifĺcările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr 11:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) ®=35cm hllm,- reducerea ramurilor care afectează
reţelele aeriene stradale cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratoruIui Iegai 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 spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal al 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 B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1744586/5620!
CĂ TRE,

Đ-na.
OS.. Sectorui 2

Spre ştflnţă:
- Direcţia Relaţii cu Publicul i Administratură
- A.D.P. Sectorul 2
- os. Electroninii nr toruI 2
-DI
os. r' Sector2

Referitor Ia adresa Direcţiei Generale Administraţie i Relaţia cu CGMB cu
nr6888/1/12.06.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1744586/1O.06.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.5620/12.06.2019, prin care transmite spre soluţionare cererea d-Iui ľ

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui
situat în incinta magazinului Atlantis din os. Dobroesti nr.7, conform Contractului de Dare
in Plată cu lncheiere de Autentificare nr. i replantarea alveolelor rămase
Iibere intre nr. 1-7 din os. Dobroesti, sectorul 2, vă comunicăm că Ia veriĺicarea efectuată
pe teren, în data de 07.08.2019, 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 modificăhle şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Incintă magazin Atiantis — .şos. Dobroetż nr. 7:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=4Ocm h=12m, Iipit de gard - 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Incîntă magazin Atlantis — os. Dobroeti nr. 7:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborele, 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 aedene, astfel:

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

Bd. Rsyüia Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. BucureşU, flománia
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 speciafltate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru 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 de 20-28cm,
măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în incinta magazinului, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021, potrivit Angajamentului de
plantare nr.5620 /N14.08. 2019

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

Menţionăm că replantarea celor 3 alveole rămase Iibere în plantaţia de aliniament
situată în os. Dobroeti nr. 1-7, va fi efectuată de către A.D.P. sectorul 2 în calitate de
administreator Iegal aI terenului, în perioada (toamna anului 2019- primăvara anuli 2020).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex., arbore
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10.5Ep2019
CA TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-Iui
B-dul ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1758485/25.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7433/26.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia dre
aliniament din b-dul Ghica Tei nr.102, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 12.08.2019, s-a inventariat 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 şi H.C.G.M.B.
nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aĺiniament imobfl cu nr. 102:

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) O=BOcm h=16m, viabil, situat Ia distanţa de cca. 2m de
gardui imobilului - reducerea cu 113 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 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 eiiminării 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
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 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 valabifltate 2 ani de Ia data emiterü.
ToaIetare,arbore.

.

DIRECTOR E*ňCUTJV \
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1758489,1760043i7439, 7601/ 1U SEP 2019

CĂ TRĘ
ADMINIS TRA ŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştiintă:
-DI
Str ector 2

Referitor Ia adresele d-Iui ( ‚ înregistrate Ia P.M.B cu nr.1758489
/25.07.2019,1760043/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7439/26.07.2019,
7601/01.08.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.1 1 din str. Pictor tefan Luchian, conform
Contractului de Vânzare Cumpărare cu Tncheiere de Autentificare nr. vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.08.2019, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea răđăciniior:
Curte imobil cu nr.11:

-1 ex. Populus sp. (plop) ®=3Ocm h=12m, situat la cca. 3Ocm de gardul imobilului
de Ia nr.13 i Ia 5Ocm de reţeaua de canalizare pe care o afectează,(conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratowlui Iegal al terenului pe care se află arborele,(A.F.I.), 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 legal 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 đe pământ, cu circumferinţa trunchiului đe de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alte Iocaţii pe care Ie aveţi în administrare de pe
raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara
anului 2020.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod pcştai 050013, sector 5, Bucureşt, România
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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 RM.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arĹ4 din aceIaşi act normativ.

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

DIRECŢOR EXECUTIV,
SimqŞí»Káŕîana POPA
‘

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara

‘C5.SF?2019

Red: PA13 ex104.09.2019
— prezentul av'z a!ost postat pe site- uI PMB.
htlp íiwwv.ombrolinstiluliilphmahaidirectii(direclia mediulavize arboh in consullar&avize arbori in consultareohn, pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1767038196001 o. SEP 1
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str. Traian nr 129,131, 154, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.16894/21.O8.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1767038/26.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9600/27.08.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situat în aliniamentul
din str.Traian nr. 129,131, 154, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de
Mediu nr. 3472/24.04.2019, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs, şi menţionat în
tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/200, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de 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 plantaţUlor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea
obligatorie a alveolei din aliniament) a 3ex. arbori, în declin biologic, din care lex.
uscat 100%, pericol de prăbuire, conform foto anexate.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.

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
13 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, în Iocaţiile unde se execută defrişarea astfel 3ex. în
alveolele rămase libere în aliniament cu păstrarea acestora i lOex, în zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

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. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ad, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

Bd. Rogina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sedor5, Bucureşli, România
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- informarea cetăţenilor, în timp utiI, despre executarea
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal,
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector,
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabi
Defrişare - 3 ex., în declin biologic,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo a POPA

Întocmit: Expe,fl'ricopi Anişoara

c1Ţ1ĺ-

lucrărilor de defrişare, cu
acestea se vor executa,

prin publicarea acestor
în funcţie de posibilităţile

•C5 SEP l1S

Red: P.A./3 ex,104.O9 .2019
— prezentul aviz aios postat pe site- uI PMD.
hup:i/www.pmb.rn/institutii/pńmańa/direcţii/directia mediuĺavize aibnń in consullare/avize arbod in consultare.phn, pe dala de
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!‚ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i2.S? 1

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Dna'
Str ctor2

(Pĺantaţie de aliniament - str. SiIvia cu nr. 74, Sectorul 2)

Revenim Ia adresa dvs., nr.8701/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1739681/23.05.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr4864bis/24.05.2019, prin care
transmiteţi spre soiuţionare cererea

- a privind emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Siivia nr.74, vă
çomunicăm că ia reverificarea efectuată pe teren, în data de 06.092019, 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 modificăriie şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţhlor de aliniament din Municipiui
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveoiei din
aliniament:
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr. 74:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=Bm, prezintă scorbură pe trunchi şi Ia baza
acestuia, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăriie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a reţeleior
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 operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defriflrilor, 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 prejudiciuiui adus mediului conform prevederiior 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 20-2Bcm,
măsurată la înălţimea de lm de ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma
defriflrii (cu păstrarea obligatorie a alveolei), iar 5 ex. arbori în aite zone deficitare în

Nr. 1739681! 4864bis

84 RegÍna Eiísabela nr 47, cod poştaI 050013. sedor 5, 8ucureş, România
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vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2021.

La finalizarea 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 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., arbore, cu scorbur în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12. SEP 2019
CĂ TRE,

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
1 Bucureti

Str PrecupeUi vechi ‚ Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- coaIa Gimnazială „Maica Domnului"
intrarea Cobiliţei nr.8, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.4804380109.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1753811/10.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6863/11.07.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriIor situaţi în curtea
imobilului din str. Precupeţii Vechi i, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 12.07.2019, s-a inventariat următorui materiai 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 Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI cu nr.51A:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=20-5Ocm h=12-13m, - reducerea cu 1/3
din volumul coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.
Curte coaIă —Intrarea Cobiliţei nr. 8:

Arborii sun situaţi Iângă gardul imobiiuiui din str.Precupeţii Vechi nr.51A, afectează
acoperiuI necesită reducerea ramurilor înclinate accentuat spre imobilul cu % din
Iungime i eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori;

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) S=30-45cm h=10-13m,
-2 ex. Morus sp.(dud) O=25-35cm h=11-12m,

-1 ex. Acersp. (arţar) e=25cm h=lOm.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorilor Iegali ai terenurilor pe

care se afiă arborii astfel : de către U.M.0333 pentru arborii situaţi în curte i de către
administratorul Iegal al terenului pentru arborii situaţi în curtea coIii, 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
teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara
toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeieior aeriene.

Precizăm că administratorii Iegali aI terenurilor sunt răspunzători de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr. 1753811/6863/
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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.
Toaletare — 7 ex., arborL

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim na POPA

Intocmit: Expefl Pricopi Anişoara

Red: P.&ĺ3 ex.105.09.2019
— prezentul aviz afost postal pe sile- ul PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1ZSEP2O1P
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-Iui
Str. .i, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15430/02.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1762582/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7963/09.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în piantaţia de aliniament din str.
Fecioarei nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 0609.2019,
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.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament imobil cu nr. 3:

-1 ex. Tilia sp.(tei) e=45cm h12m- reducerea ramurilor care afectează faţada i
acoperisul imobilului cu % din Iungime, cu degajarea corpului de iluminat stradal i a
reţeleor aeriene stradale i eliminarea unui etaj de ramuri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 frănte, 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-MaY PA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

lZSEP2Olt CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui I înregistrată la P.M.B cu
nr.1763773/13.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8110/14.08.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în plantaţia de
aliniament din str.ilgani nr.4, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de
06.09.2019, 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 modif]căriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, şi H.C.G.M.B.
nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de
aiiniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Plantaţie de aliniament imobil cu nr.4:

-1 ex. Ulmus sp. (uim) O=3Ocm h=lOm, situat Ia distanţa de circa lm de gardul
imobilului, sistemul radicular aI arboreiui a produs fisuri în asfaltul din trotuar, făcându-I
impracticabil, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior 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 condiţiiie necesare pIantării 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 mediuiui conform prevederilor 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, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă în plantaţia de
aliniament cu păstrarea acesteia i 6ex.în aite zone deficitare în vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finaiizarea Iucrăriior de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea

.LÄOĄ
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verificării în teren a piantăriior în compensare. 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.
Defrişarn — 1 ex., arbore,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ÍZ SEpîę

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

(Str. Pescărusului nr.2, bLBI9 i Aleea Socului spate bIoclO, Ioc de joacă copiĄ Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.16828/21.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1767241/27.082019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9706/28.08.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str.
Pescărusului nr.2, bI.B19 şi Aleea Socului spate bloc 10, Ioc de joacă copü, conform
cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472124.042019, inventariaţí de
reprezentanţii instituţiei dvs, şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotograflile aferente),
vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/200, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare, ale 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 cu extragerea rădăcinilor a 2ex. arbori, în
declin biologic, din care lex. uscat 100%, pericol de prăbusire, conform foto
a nexate.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişarea, cu păstrarea
alveolelelor din Iocul de joacă pentru copii, în prima perioadă optimă de plantare, în
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
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 prealabile puneńi în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii f]e pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

Nr. 1767241/9706/
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- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile

informatice şi de decizia fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor între đatele transmise şi reaiitatea

din teren1 va fi considerată intervenţie asupra arboriior fără aviz de speciaiitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art.4, flt.b din Anexa 1 ia H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2 ex., în declin biologic, din care lex. uscat 100%,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Expefl icopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1768293/9840! hLSEPZOlS

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- D-Iui
Str. - Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui 1' ‚ inregistrată Ia P.M.B cu
nr 1768293/29.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9840/30.08.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de
aliniament din str. Dogarilor nr.36, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 06.09.2019, 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:
Plantaţie de aliniament imobfl cu nr.36:

-1 ex.Fraxinus sp.(frasin) O=3Ocm h=12m,viabil - 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, afectează acoperiuI imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 anuiui), 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.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- OPA

q Întocmit ExpePr/copi Anişoara
Jntţ -

Red: P,A./3 exi
— prezenlul aviz ostat pe sit.tl PMB. -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. ŁZU1
Nr. 1769009199251

CÁ TRĘ
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preedinte dI
os. tefan ceI Mare nr.30, bI.26, sc. A, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari- preedinte dI i

înregistrată Ia P.M.B cu nr.1769009/02.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr9925/03.09.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 26, sc.A, din os. tefan ceI Mare
nr.30, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.09.2019, 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bIoc26, sc.A:

-1 ex. Carpinus sp. (carpen) ®=3Ocm h=lOm, situat pe traseul racordului de
canal, împiedică executarea Iucrărilor de înlocuire reţea interioară, (conform Minutei
încheiate Apa Nova din data de 02.09.2019 i foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 în regim de urgenţă, (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuändu-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 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 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 conform prevederilor 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, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în părculeţul situat în spatele blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform ań.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

— —t
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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.

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
locatarilor.

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

Sw7
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12. SEPzu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Plantaţie de aliniament — b-dul Ghica Tei nr, 19 i b-duí Basarabia nr.2, vizavi de biserica
Sf Impăraţi Constantin i Elena, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.17139/23.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.17669727/04.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10.007/05.09.2019, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în

O aliniamentul din, b-dul Ghica Tei nr.19 i b-dul Basarabia nr.,2 vizavi de biserica Sf.
Impăraţi Constantin i Elena, conform cerinţelor şi speciflcaţiei adresei Direcţiei de Mediu
nr. 3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs, şi menţionat în tabelul
anexat (însoţit de fotograflile aferente), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/200, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, ale 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 avizăm:

Executarea Iucrării de đefrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea
obligatorie a alveolei din aliniament a 2ex. arbori, cu scorburi deschise, în declin
biologic, pericol de prăbuire, conform foto anexate.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

cD Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a
12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişarea astfel 2ex. în
alveolele rămase iibere in aliniament cu păstrarea acestora ş lOex, în zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anuiui 2019,
primăvara anului 2020.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerU în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

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

Nr. 1769727110.0071

Bd. Regina Elisabeţa nr 47, cod poştal 050013, sedors, ucureşti, Románia

TeI: 02130555.00
htip:IWnnŁpmb.ro



verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrăriior 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/pietonai, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor mntre 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
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2 ex.,cu scorburi în decIin biologic,

DiRECTOR EXECUTIV,
Simona-M ‚POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1ZSEP2O19
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2

(Parcul Tei, sector 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.8084/14.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1738961/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4760/23.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, situaţi în Parcul Tei,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată în 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 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
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu menţinerea miniscuarului din parcare:
Parcul Tei - parcare amenajatăi:

-1 ex.TiIa sp. (tei) O=3Ocm h=13m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Parcul Tei — iângă toalete:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm hllm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Parcul Tei — aliniament alee Iângă Restaurantul „Prezident"

-14 ex. Robinia sp. (salcâm) 025-4Ocm h9-12m, prezintă scorburi pe trunchi în
declin biologic, pericol de prăbuşire, (conform foto anexată).
Parcul Tei — Loc de joacă pentru copii:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi, în
declin biologic, pericol de prăbuşire, (conform foto anexată).
Parcul Tei — Ţarcul de câini:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=35cm h=llm, prezintă scorburi pe trunchi, în
declin biologic, pericol de prăbuşire, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 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 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 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 arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a

Nr.1738961/4760
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98ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,

măsurată Ia înălţimea đe lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfelb: lex.arbore în miniscuarul din parcare, cu
păstrarea obligatorie a acestuia, lex.arbore în zona Iocului de joacă pentru copU, lex. în
ţarcul pentru câini, 14 ex. arbori în aliniamentul dinspre aleea restaurant „Prezident" i 81

ex. arbori în Parcul Tei, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2021.

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
verificării în teren a plantărilor în compensare. 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 — 18 ex. cu scorburŕ în declin biologic din care 2ex. arbor4 uscatelOO%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17. SE 2019

CĂ TRE,
D-na
B-dul ‚ Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI -

Str. r Sector 2
- A.D.P. Sectorul 2
os. ElectronicU nr.44

Referitor Ia adresa A.D.P.Sectorul 2, nr.8838/21.05.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1740922/28.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5057/29.05.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui iI privind emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din b-dul Carol i
nr.55,conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentiflcare
nr. ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
07.08.2019, 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 modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaietare:
Curte imobil — b-dul Carol I nr.55:

-3 ex. Aiiantus sp. (fals oţeatar) O=4Ocm h=14m, situate în spateie imobilului în
apropierea gardului vecin - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eiiminarea
ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil — b-dul Carol ĺ nr.55:

-1 ex.Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal h=12m, Iipit de gardul imobiiuiui din
beton de ia nr.6 din str. Spătarului, pe care I-a fisurat, pericoi de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenuiui pe care se
află arborii, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfei:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Nr. 1740922/5057/
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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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a
6ex. arbori tineri cu balot de 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, în curtea imobilului din b-dul Carol I nr.55 în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021, potrivit
Angajamentului de plantare nr.5057/N10.09.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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.
Toaletare - 3 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore

12 S(p 201g
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiintă:
- Dna
Str. ectoruI 2

Referitor Ia adresele dvs.nr9693/31.05.2019, înregistrată ĺa RM.B cu nr.
1743562/05.06.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr.5384/06.06.2017, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat in plantaţia de aliniament din str. Ciucă tefan nr.21A, intersecţie cu str.
Erou Scortan Ion, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 29.07.2019, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Planta ţie de aíiniament- imobfl cu nr2lA intersecţie cu str Erou Scorţan Ion:

-1 ex. Frasin sp.(frasin) e=Bocm h12m, viabil, situat Ia o distanţă de cca5Ocm de clădirea
imobilului cu nr.21A - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate,
in vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89
int. 224), 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 aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi fránte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuăndu
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăritor, 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 B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

În scopuI reanalizărä solicitărü dvs. şŕ emiterä unui punct de vedere este necesar să
prezentaţi Ia OirecVa de Mediu o expertiză M.D.R.A.P. (Ministerui Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice Ia adresa httpsíłwww. mdrap. ro/construcţü/atestari-tehnico-profesionale
/experti-tehnici) din care să rezulte în ce mod arborele afectează structura de rezistenţă a
imobflului).

Prezentul a rmen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletarę

DIRECTOR
Simona-Ma

Întocmit: ExprtPricopi Anişoara

tĹJc
Red: PAj3 exđ1109.2019 Vĺ ( /7 C- Ç ę
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17589221748511 Z SF1? 2019
CA TRĘ

Ins titutul Francez din România
B-dul Dacia nr. 77, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1758922/26.07.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr7485/29.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea institutului Francez din b-dul Dacia nr.77, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.09.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiitor verzi din intravdanul ocaităţilor, cu modificăriie şi competări)e ulterioare şi
H,C.G.MB. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte ŕmobiI ŕntrare poartă cabină pază:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabfle, la următoarele specü de arbori:

-1 ex. Paulownia sp.(arborele prinţesei) ®=GOcm h14m,
-2 ex. Morus sp. (dud) e=3o - lOOcm h10-16m,
-1 ex. Platanus sp.(platan) O=lOOcm h17m, afectează acoperis imobil.
-1 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar) =45cm h=12m, lipit de gard- reducerea cu 1/2 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

-1 ex. Acersp.(arţar) O=35cm h12m, înclinat usor spre cude;
-1 ex. Acer sp.(arţar) =30cm h=lOm, lipit de de gard, acoperit cu iederă;
-2 ex. Platanus sp.(platan) e=20- lOOcm h=17m, Iipite de gardul dinspre stradă
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului 021/252.77.89, int. 224),

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] 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
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărü construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 9 ex, arbort

DIRECTOREfl6TIV,
Simofý4?M9Y na7'J3A

ľ?!
0' Întocmit: Ex,rt1Pricopi Anişoara
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— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB. (1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IZSEP 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronkii nrÁ4, Sector 2

(PIantaţie de aliniament — b-dul Pierre de Coubertin, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.14188/23.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1759937/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7604/01.08.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul
din, b-dul Pierre de Couberin, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu
nr 3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionaţi în tabelul
anexat (însoţit de fotografiile aferente) i a verificării în teren în data de 11.09.2019, vă
comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/200, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modi&ările şi completările
ulterioare, ale 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 avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea
obligatorie a alveolei din aliniament a 28 ex. arbori, aparţinând speciei de Robinia
sp. (salcâm) cu scorburi deschise, în declin biologic avansat din care 2ex. uscate
100%, pericol de prăbusire, conform foto anexate.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a
158 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, în locaţiile unde se execută defrişarea astfel: 28ex.
în alveolele rămase Iibere în aliniament cu păstrarea acestora i l3Oex, în zone deficitare
în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2021.

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
verif]cării 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 prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

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

Nr. 1759937/7604!

Bt Regina Elisabeta nr 47, cod pcśtal 050013, sedor 5, Bucureş, Ramânía
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verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea
precizarea datei catendaristice şi a intervalului orar în care
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxui auto/pietonal,
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector,
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 28 ex. arbori cu scorburi în declin biologic din care 2ex. arbori uscate

100%.

DIREQŢflECUTIV,
sflfl POPA

12. SEP 2019

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara

Red: P.A.đ3 exJll09. 2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
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art.4,
verzi

Iucrărilor de defrişare, cu
acestea se vor executa,

prin publicarea acestor
în funcţie de posibilităţile
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

23SEPZgig
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicîi nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Zarandului nr.2, bL468, Sectorul 2

- Asociaţiei de proprietari
Aleea Zarandului nr.4, bL467, Sectorul 2

- Asociaţiei đe proprietari
Aleea Zarandului nr.6. bI.469. Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9712/31.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1743555/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5388/06.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui - (transmisă prin e-mail) privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocurilor 468,467,469 din Aleea Zarandului nr. 2, 4 respectiv nr.6, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2019, 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
completările ulterioare şi HC.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
1. Aleea Zarandului nr.2, bL468 - spaţiul verde faţă bloc- parcare amenajată:

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 specii de arbori:

Arborii sunt înclinaţi spre Iocul de parcare amenajată:
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=llm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Acersp. (arţar) bitulpinal h=llm.

2. Aleee Zarandului nr4, bL467 - spaţîul verde faţă bloc:
-1 ex. Abies sp. (brad) O=2Ocm h5m, doar eliminarea ramurilor uscate de Ia baza

coronamentului.
3. Aleea Zarandului nr.6, bI.469 - spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus pissardi (corcodu rosu) 025cm h=4m, doar eliminare ramurilor
frânte i uscate din coronament.
Aíeea Zarandului nr4, bL467 - spaţiul verde spate bloc, parcare amenajată, Iocuri parcare
nr.15,16,17:

Reducerea ramurilor înclinate spre parcare cu % din Iungime, la următoarele specii
de arbori:

Nr.1743555/ 53881

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 -25cm h6-8m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m;
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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 producerü de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.

arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea 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 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

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 îl afişeze,

în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor

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

Toaletare - 1O ex., arbori;

Defrişare - 2 ex., arbori, din care 1 trunchi fără coronament, uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7 Z

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Nr 1749796162721

Spre ştiinţă:
- D-Iui
Str -

Referitor Ia adresa dvs., nr.11465/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1749796/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.627212T06.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui I privind emiterea avízului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str

Existenţei nr22 i nr24, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

12.09.2019, 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 modificăriłe şi completările ulterioare şi H.C.G.M.S. nr304/2009 privind

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

Toaletare:
Planta ţie de aliniament, imobiże cu nr 22 i 24:

-2 ex. Płatanus acerifolia (p!atan) O=25-3Ocm h=11-13m, situate Ia distanţa de cca.

lm de gardul imobilelor — 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.

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratoruf legal al terenului este răspunzător de supravegherea

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

erilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni

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

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

Toaletare — 2 ex., arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electron(cU nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
D-nei I

Referitor Ia adresa dvs., nr11462/20.06.2019, înregistrată la P.M.B cu

nr.1749658/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6295/27.06.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din b-dul

Ghica Tei nr.5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2019,

s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.

24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor,

cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de

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

Toaletare:
Piantatie de a/iniament, imobfl cu nr. 5:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm, viabil, - reducerea ramurilor înclinate spre

imobil cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate i frânte din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, 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

erilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriĺor, 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.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢJA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Nr. 1750704/6444!

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari — preedinte dI
Str. Ion Maiorescu nr11, bI.50, sc.1, Sector2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12022/25.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750704/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6444/01.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aĺerent blocului 50
din str. Ion Maiorescu nr.11, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
12.09.2019, 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:
Toaletare:
PIanta ţie de aliniament faţă bloc:

- 4 ex. Acer sp. (artar) 0=35- 55cm h=11-12m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile

-1 ex. Acer sp. (artar) 0=SOcm h=12m, prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia i a 2 arpante uscate, de Ia punctul de
insertie cu trunchiul.
Spaţiui verde spate bloc:

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 specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=12m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri.
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=3Ocm h=1 1 m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁG 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

Bd. Regina EIsabeta nr 47. cod poştal 050013, sedor 5, Buoireş, România

TeI: 021.305.5500
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prevederilor avizului şi a tehnotogiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-se

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze,

în xerocopie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

iocatarilor.
Prezentui avjz are termen de valabjlitate 2 ani de Ia data emiterU.

Toaletare — 7 ex., arbort
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n PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Nr. 175071216445! )tt tvi

Spre şthnţă:
- Asociaţiei de proprietari

Aleea Brasoveni nr.3, bi.18, sc. A, Sector 2

E-mafl:

Referitor Ia adresa dvs., nr11658/24.06.2019, înregistrată ia RM.B cu

nr.1750712/28.06.2019 şi ia Directia de Msdiu cu nr.6445/01.07.2019, prin care transmiteţi spre

soluţionare cererea d-Iui i transmisă prin e-mail privinđ emiterea avizuiui de

specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiui verde aferent biocutui 18 din aieea

Braoveni nr3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in data de 1209.2019, s-a

inventariat următorui material dendroiogic pentru care1 in conformitate cu Legea nr. 24/2007,

privind regiementarea şi administrarea spaţflior verzi din intraviianul Iocaiităţiior, cu modificăriie şi

compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de

pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avřzăm:

Toaletare:
Spaţiu! verde spate bloc,sc.A - parcare amenajată loc nr5 i nr.6:

-1 ex. Jugians regia (nuc) O=3Ocm hlOm, - reducerea cu 1/3 din voiumui coronamentului

şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărü producerii de pagube materia(e sau accidente

prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021ĺ252.77.89,

int. 224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arboriior

(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), evacuându

se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a reţeieior aeriene.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea prevederilor

avizuiui şi a tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afeze, în

xerocopie, ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Având în vedere faptui că Ia data verificărü în teren, în Iocaţie, a fost identificat i lex. nuc

uscat 100%, vă comunicăm faptul că Direcţia de Mediu a inaintat adresa dvs, către Direcţia de

Agricultură a Municipiului Bucuresti pentru a emite avizul de defriare a exempiarului de nuc.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.

Toaíetare 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari — vicepreedinte d-na

os. Iancului nr.126, bI.120, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.12918/08.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu

nr1754725112.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6993/15.07.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 120

din os. Iancului nr.126, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de

12.09.2019, 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 completările utterioare şi H.C.G.M.S. nr.304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc, parcare amenajată:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=1 lm, - reducerea ramurilor

înclinate spre parcare cu % din lungime şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, ?n

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

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fränte, operaţiune

ce se poate executa în orice perioadă a anułui), 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 avizuiui 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. 30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil1 pentru înştiinţarea tuturor

locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

To&etare —lex.,4arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
D41

Str. Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Grădiniţei nr.234 “Zori de Zi"
Intrarea Pontonului nr.1 -5, Sectorul 2

(Curte grădiniţă nr.234 - intrarea Pontonului nr 1-5, Sectoml 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr.1756790/19.07.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr.7259/22.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Grădiniţei nr.234 ‘Zori de
Zi"cu nr.1-5 din Intrarea Pontonului, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 1209.2017, 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 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 grădiniţă — spate:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m, Iipit de gardul imobilului de Ia nr.19 — din str.
Aiexandru cei Bun ąeducerea cu 112 din voiumui coronamentuiui şi eiiminarea ramuriior
uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte grădiniţă — spate:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h8m, situat în apropierea imobilului din str.
Alexandru cel Bun nr.19, pe care-I afectează, prezintă scorbură profundă pe trunchi, cu
Iipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care
se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, asđel:

- toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echiiibrui bioiogic ai acestora (cu excepţta eiiminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării 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
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prevederüor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defhflrilor, în 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 mediuui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a

6ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, în curtea Grădiniţei cu nr234 în prima perioadă

optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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, in vederea

verificărü în teren a plantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arŁ4 din acelaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabi)itate 2 ani de la data emiterii.

ToaIetare - 1 ex., arbore;

Defrişare - 1 ex., arbore, cu scorbură în decfln biologic.

DÍRECTOR EXECUTIV,
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L1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I Direcţia de Mediu

21 SEp7012

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştiinţă:
-D-naî
Str Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr.1757799

/24.07.2019 şi )a Direcţia de Mediu cu nr7367/25.07.2019, prin care solicită emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu

nr.36 din str. Ion Maiorescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

12.09.2019, 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 u)terioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind

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

Toaletare:
Curte imobil cu nr.36:

-1 ex. Prunus avium (cires) O=3Ocm h=lOm, afectază acoperisul imobiIuIui

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 legal al terenului pe care

se află arborele A .F.I, 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 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, Iuăndu-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.GM.B. nr. 304/2009.

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

Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

23: SEP 2019Nr. 1764304,176880218216,99241

CĂ T R E:

Asociaţia Solar Đecatlon
(reprezentată prin dI

e-mail:
- solicită ridicarea exemplawlui de la regislratura PMB -

(B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucureti — in incintalcurtea Facultăţii de lnginerie a Instalaţiilor)

Referitor Ia adresele dumneavoastră, ínregistrate Ia P.M.B cu numerele 1764304I14.08.2019 i
1768802102.09.2019 i Ia Direcţía de Mediu cu numerele 8216/19.08.2019 i 6977/03.09.2019, privind
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi in incint&curtea Facultăţii de Inginerie a
lnstalaţülor din B-dul Pache Protopopescu nr 66, Sector 2, vă facem cunoscut taptul că, la verificarea
efectuată pe teren in data de 22.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea i administrarea spaţüĺor verzi din intravflanul
ĺocalitătilor, cu modiňcăriĺe & completărUe ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spątüĺor verzi pe teritoriul Municipiului Bucumti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Zonă adiacentă platformă proiect instalaţu:

—lex. Aesculus sp. (castan porcesc) 3Ocm, h 5m, 85% uscat - in declin biologic avansat, Iipsă
coronament — toaletat anterior excesiv, trunchiul Iipsit de scoartă in zona inferioară, zonă în care cilindrul
central prezintă un atac foarte putemic/masiv de dăunătoń minień, scorbură în zona coletului;

—lex. Aesculus sp. (castan porcesc) O 35cm, h 6m, în declin biolopic, hpsă coronament — toaletat
anterior excesiv, twnchiul i ciotuńle arpantelor prezintă atac de dăunătoň minień i mulUple scorburi mici,
una dintre scorburi indică prezenţa unui roi/stup de albine în interiorul trunchiului, fapt ce denotă faptul că
cilindrul central este putemic degradat i are porţiuni Iipsă;

—2ex. Aesculus sp. (castan porcesc) e 55-6Ocm, h 10-12m, in declin biologic, coronamente parţial
fránte, trunchiuńle i arpanteIe prezintă atac de dăunătoń minieri i ciuperci saprofite, lex. are twnchiul
invadat de Iiane (din specia viţă canadiană).

Lucrări de igienizare i întreţinere necesare:
Toată suprafaţa de teren acoperită cu vegetaüe:

— eliminarealtunderea vegetaţiei spontane erbacee i eliminarea specülor dendrologice invazive de
Ailanthus sp. (fals-oţetar) i Acer negundo (arţawl-de-cenuă) cu diametwl twnchiuńlor mai mici de 6cm;

— eliminarea Iianelor crescute pe twnchiul arbohlor;
— aplicarea următoarelor lucrări de înireţinere la exemplarele de arbori (nespecificate punctual in

prezentul aviz): eliminarea drajonilor i a Iăstańlor Iacomi, eliminarea ramurilorĺcrengilor uscate;
— fasonarea peńodică a arbutiIor;

- I
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— eliminarea de pe suprafeţele verzi i din zonele adiacente acestora a depozitelor de deeuri vegetale.

Mentionăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Norme(e de protecţie a spaţä/or verzi de pe teritoriul

Munícipiuiui Bucuresti, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea celor 4 exemDlare de arbori avizati

pentru defrisare, aveţi obligaţia plantărű, în perioada optimă specifică acestor tipuri de lucrări, a 31 ex. arbori

tineri cu balot de pământ conform planului de amenajare depus Ia dosar (raport de plantare: 10:1 pentru 3ex.

in declin biologic, deoarece, conform PUG Municipiul Bucuresti, imobilul este încadrat ?n UTR-ul M1 i 1:1

pentru lex. 85% uscat), in curtea imobilului de Ia adresa sus menţionată, conform angajamentului de píantare

nr. 8216,9924/N10.09.2019.

Lucrăriĺe avízate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa

emnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteňorarea

construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene, asđel:

- Iucrăriie de defriare i scoatere a rădăcinilor arborelui se pot efectua în orice perioadă a anului, in

vederea evitărü producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor necesare plantărü de

material dendrologic tânăr in Ioc i in zona imediat apropiată;

- Iucrările de eliminare a ramurilor uscate din coronamentul arborilor se pot executa in orice perioadă

a anului;
- igienizarea zonei se va executa conform prevederilor HCGMB nr. 121/30062010, în vederea

asigurăńi unuí climat sănătos i a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas i

protejarea amenajări estetice ce-i îndeplineste rolul de protecţie ecologică.

Precizăm că administratorul legal aI terenu!ui este răspunzător de siguranţa bunurilor ş a persoanelor

în zona operatiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal specializat în

domeniul horUculturii/silviculturii/peisagisticii), privind: respectarea avizului.

Pentru relatfl suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcţia

de Mediu din cadrul RM.B, cu sediul in 8-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),

Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh i este valabil numai insotit de avizul

Ministerului Culturii1 întrucât, conform PUZ Municipiul Bucureti, imobiĺui din B-dul Pache Protopopescu nr 66

se af]ă în Zona Protejată nr. 5 - Carol.

Oefriare — 3ex. in declin biologic;
— lex. 85% uscat.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L4, ľE 2ujg
Nr. 1749655162931

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
- D-Iui
Str. Bector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11491/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749655/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6293/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str.
Emancipării nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
12.07.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
locafltăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) e=5ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din Ht.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 ań. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2Ę SLe 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Ferdinand I nr.122, bI. 012, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13191/10.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1755310/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7036/16.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui 012
din b-dul Ferdinand I nr.122, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.09.2019, 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 modificările şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţîul verde faţă bloc:

-2 ex. Tilia sp.(tei) O=30-35cm h=8-10m,- reducerea cu 1/2 din iungimea ramurilor
care afectează faţada blocului i eliminarea unui etaj de ramuri în vederea pătrunderii
Iuminii naturale în apartamentele de Ia etajele inferioare.

-1 ex. Prunus sp.(corcodu) ®=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din voiumui
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie

-1 ex. Prunus sp.(corcodu) O=25cm h=6m- reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului i trotuar.
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex.Morus sp.(dud) e=55cm h=14m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrui bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorărfl
construcţiiior 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
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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.

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 vaiabifltate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 5 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona•
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CA TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-nei (
Str I 3, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr13189/10.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1755319/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu ćii nr7fl38/16.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei ( .... ia privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaua de aliniament din str.,
Eufrosin Potecă nr.33, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
16.09.2019, 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, şi H.C.G.M.B.
nr 11412011, privind amenajarea şč întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor
de aliniament avizăm:
Toaletare:
Planta ţie de aliniament imobil cu nr.33:

-2 ex. Tilia sp. (tei) e=40-45cm h=10-13m, 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei din
alinaiament:
PIanta ţie de aliniament imobU cu nr.31:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=55cm h=12m, - prezintă scorbură deschisă pe toată
Iungimea trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Planta ţie de aliniament îmobil cu nr.44:

-1 ex. Acer sp. (artar) e=35cm h=8m, Iipsă scoarţă cu scorbură, in declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd. Regina Esabeta nr 47, 050013, sedcç 5, B,jreşţ Riiân ľ
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU de materiai
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de speciaIitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişăriior, în 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 arboreiui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a
12 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 2ex. în alveolele rămase Iibere în aliniament
cu păstrarea acestora, i 10 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anuiui 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrut P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbort cu scorburi în declin biologic.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1767083/ 9601 2t. SEP 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DI
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16888/21.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1767083/26.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9601/27.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în plantaţia de aliniament din str
Avram Iancu nr.16, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.09.2019, 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 şi completările ulterioare şi 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 avizăm:
Toaletare:
Planta ţie de &iniament imobil cu nr. 16:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=55cm h=14m, afectează acoperiuI imobilului - reducerea cu
1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Planta ţie de aliniament imobil cu nr. 16:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm, înclinat spre trotuar cu Iipsă scoarţă i
scorbură Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, astfei:

-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
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 administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

14'.,
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a
6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel lex în alveola rămasă Iiberă în aliniament cu
păstrarea obligatorie a acesteia si 5ex. 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 art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arĹ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiflitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, fără scoadă cu scorbură.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25.ÜCi29
CA TRE,

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- administrator dna
Str. Vidin nr.5, bl.53, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti
P.M.B cu nr1756852/flŞ'.O*2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9626/2z07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent
bloculu 53 din str. Vidin nr.5, vă comunicăm că Ia verif]carea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, 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 aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde fată bloc:

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 specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus bitulpinal (fals oţetar) bitulpinal h9m.
-1 ex. Prunus sp. (corcodu) bitulpinal h9m — reducerea ramurilor înclinate spre faţada

blocului cu % din lungime.
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=7m, înclinat spre trotuar i carosabil- reducerea cu 112 din

înălţime in vederea regenerării i echilibrării.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stânga.:

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) multitulpinal h=lOm.
Reducerea ramurilor înclinate spre faţada blocului cu 14 din Iungime, Ia următoarele specii

de arbori:
-1 ex. Sambucus nigra (soc) =30cm h=5m.
-1 ex. Ligustrum vulgare (Iemn cânesc) =20cm h=5m
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 20cm h7m- inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri.
-1 ex. Prunus sp. (corcodu) O=2Ocm h=6m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre

trotuar, impiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) =25cm h=7m- eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea pătrunderii Iuminü naturale în apadamentele de Ia etajele inferioare ş reducerea ramurilor
care afectează faţada blocului cu 14 din Iungime.

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e=2ocm h5m- reducerea ramurilor care afectează faţada
blocului cu 14 din Iungime.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) @20cm h8m- reducerea ramurilor care afectează faţada blocului
cu 14 din lungime.
Spaţiul verde faţă bloc, Iaterai dreapta, spre trotuar:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 25cm hlOm, înclinat spre trotuar ş carosabil- reducerea cu
1/2 din lungimea ramurilor.

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h9-lOm,
-2 ex. Prunus sp. (corcodus) ®=17-2Ocm h7-Sm

Nr. 1756852/72621
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-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e=2ocm h=8m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=1 0-11 m,
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Q=3Ocm h=lOm

SpauI verde spate bloc:
-4 ex. Ailanthus bitulpinal (fals oţetar) e=20-35cm h=9-12m.
Reducerea ramurilor care afectează faţada blocului cu % din lungime, la următoarele

specfl de arbori:
-1 ex. Acer sp. (artar) O=2Ocm h6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcodu) O=25cm h=lOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spaie bĺoc:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) ®=25cm h=6m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Spaţiui verde faţă bIoc, Iateral stânga:

-1 ex. Prunus cerasus (visin) 017cm h3m, uscat 100%, (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.

224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu f] afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anuluD;

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată la înălţimea de lm
de Ia 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 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, in vederea verificării în teren a plantărilor
in compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în
xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil1 pentru inştiinţarea tuturor locatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 26 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori, uscate 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25. Ví2yJg

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- administrator d-na
Str. Vidin nr.9, bi.57, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprieari, înregistrată ia Primăria Municipiului
Bucure$i-P.M.B cu nr.1756852/19.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7262.1
/22.07.2019, prin care soiictă emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 57 din str. Vidin nr.9, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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 şi completăriie
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eiiminarea ramurilor 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 i a
corpului de iluminat stradal, Ia următoarele specU de arbori:

-4 ex. Acer sp.(arţar) O=25-3Ocm h=9-lOm;
-1 ex. Uimus sp. (ulm) e=25cm h=9m;
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h=7m.

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea ramuriior care afectează faţada blocului cu 34 din Iungime, Ia

următoarele specii de arbori.
-1 ex. Juglans sp. (nuc) ĺ320cm h4m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=25cm h=6m.
-1 ex. Ulmus sp. (uim) e=3Ocm h=lOm- reducerea cu 1/2 din iungimea ramuriior

înclinate accentuat spre trotuar i carosabil.
-1 ex. Juglans sp. (nuc) e=3ocm h=12m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 Municipiuiui Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrui 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 căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţUior din jur şi a reţeieior aeriene.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoaneior în zona operaţiuniior, respectarea

Nr. 1756852/7262.11
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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.

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 la data emiterii.
Toaletare — 1O ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
riana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
l i Direcţia de Mediu

1Ş

2& OCI 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronícii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- administrator d-na

-

Str. Vidin nr.1 1, bI.59, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprieari, inregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucuresti-P.M.B cu nr.1756852/19.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7262.2
/2207.2019, prin care solictă emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 59 din str Vidin nr.11, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) O=3Ocm h=8m- eliminarea ramurilor frânte i uscate.
Lângă trotuar

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) ®=3Ocm hBm- reducerea ramuńlor înclinate spre trotuar
i carosabil cu % din Iungime.
Spaţiul verde faţă bloc- Iateral dreapta:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=8m- reducerea ramurilor care afectează
faţada blocului cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Spafiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix tortuosa sp. (salcie creaţă) O=SOcm hBm- 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 adminstratoruI Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nr. 1756852/7262.21
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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 — 4 ex., arbort

DI REXECUTIV,
t ńana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- administrator đ-na
Str. Vidin nrl2, bI.58bis, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprieari, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti-P.M.B cu nr.1756852/19.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7262.3
/22.07.2019, prin care solictă emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 58bis din str. Vidin nr.12, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:

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 specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h=Om.
Spaţiul verde faţă bloc- Iateral stânga:

-1 ex.Tilia sp. ( tei) O=25cm h=6m- reducerea ramurilor înclinate spre faţada
blocului, trotuar i carosabil cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta:

-1 ex. Morus sp. (dud) e=45cm h=lOm, Iipitde gard- reducerea ramurilorînclinate
accentuat spre carosabil ş trotuar cu % din lungime i eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiuĺ verde spate bloc:

-1 ex.Tilia sp. (tei) 230cm h12m- doar eliminarea ramurior uscate.
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal h14m.

SpaŞuI verde spate bloc- parcare amenajată:
-4 ex.Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h11-13m;
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) =30cm h12m.
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=5m- reducerea ramurilor înclinate spre parcare cu

din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spate bloc- parcare amenajată:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ®=2Ocm h=5m, lipit de calcanul imobilului vecin,
răsărit spontan,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
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luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor dín jur şi a

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

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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,

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 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 30412009.
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

6ex. arbori tineri cu balot de pămánt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,

măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, În prima perioadă

optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.
La finalizarea lucrărilor de plantare conform ań.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizíbil, pentru mnştflnţarea tuturor
locatarilor.

Menţionăm că, pentru adresa din str Grigore Moisfl nr 8, bL 9, scara C i scara D
Sen%ciul Avize i Acorduri — Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucure$i,
a emis avizul nr.6667.211643784//2109.2019 (privind toaletarea a 32 ex. arbori şi care
are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedL

Lucrarea de toaletare se va executa prin gnja A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform pre vederi/or H. C. G. M. B nr. 304/2009, privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritońui Municipiului BucureştĄ evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căfle de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiuor din jur şi a reţel&or aeriene.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare - 11 ex., arbori;

ť i are - 1 ex., arbore

TOR CUTIV,
Ś? $faria POPA
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““- PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25. 0C12019
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Lăptari Tei nr.3, bI. 25, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr15431/02.08.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucuresti-P.M.B cu nr.1762584/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7964/09.08.2019,
prin care transmiteţi spre soiuţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 25 din str. Lăptari Tei nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 02.10.2019, 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţâ bloc:

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) =45cm h=16m- 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

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) e=3Ocm h=lOm, acoperit de iederă
reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înciinate accentuat spre faţada blocului.

-1 ex. Populus sp. (plop) e=Socm h=16m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm, situat Ia distanţa de cca.2m de reţeaua de
canalizare - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde spate bíoc:

-1 ex. Prunus sp. (corocdus) e=2Ocm h=5m- eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=25cm h=lOm, - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Sambucus nigra. (soc) 020cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,

Nr. 1762584/7964/
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Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a

reţelelor aeríene, 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echUibrul biologic aI acestora (cu excepţia eiiminării 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 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 toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru 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 de 20-28cm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în, spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă

optimă de p)antare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.
La fînalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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 af]şeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilítate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 6 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIREC EXECUTIV,
Sim -MaMäpa POPA
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J PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1764546/9369!
?S ÜLL 1us

CĂ TRE,
D-na
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureti-P.M.B cu
nr1764546/19.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9369/20.08.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului din str Franzelarilor nr.27, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiiior 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:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.27

-1 ex. Albitzia sp.( arbore de mătase) ®=25cm h=lOm, iipit de calcanui clădirii
învecinate - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Prunus piersica (piersic) @=2Ocm h7m — reducerea cu % din înălţime în
vederea regenerării i echiiibrării i eliminarea ramurilor frâne i uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorul Iegal aI terenuiui 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-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 2 ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Sblajina POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25, OCT. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUALIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nz44, Sector 2
Spre ştiintă:
- DI
Str. Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16883/21.08.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti-RM.B cu nr1767052/26.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9596/27.06.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str Cotmeana
nr7, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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
completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi H.C.G.M.B. nrll4/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti. avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolelor:
Planta ţie de aĺiniament- imobile cu nr. 7 i 7A:

-3 ex. Prunus sp. (corcodus) e=20-3Ocm h3-7m, din care 1 trunchi fără coronament,
uscate 90-100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R Sector 2
(nr de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 plantărh
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor 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, în alveolele rămase Iibere în urma defriflrii cu păstrarea obligatorie a acestora, în
prima perioadă optimă de plantare, în 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 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.

KIĄflC7flCfl fflrflel

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriş$, arbori, uscate 90-100%.( din care ltrunchi fără coronament)

DIRECŢýJ &SJCU
Simoa

Red: PA13 exl8. pcsiaţ pe siie- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Dna (
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia Primăria Municipiuiui
Bucureti - P.M.B cu nr.1767087/26.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.
9626/27.08.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în aliniamentuI din str. Arh. Hârjeu nr.11, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, s-a inventariat următoruI material
dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie 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:
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr. 11:

-1 ex. Platanus sp. (platan) O=25cm h=8m, prin poziţionarea sa arborele a
deteriorat trotuarul făçându-I impracticabil, datorită sistemului radicular dezvoltat Ia
suprafaţă, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăriie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorui iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui 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 mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborieIui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în urma
defrişării, cu păstrarea obligatorie a acesteia şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie
din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anuiui 2019, primăvara anului

Nr. 1767087/96261 25. OCÎ. 2019
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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 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 emiterU.
Defrişare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo (ana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematorülor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4
Spre ştiinţă:
-DI ieI
Jt
- Cimitirui ranteiimon ii
Comuna Pantelimon, b-dul Biruinţei, jud. Ilfov

Referitor Ia adresa d-Iui ( registrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i-P.M.B cu
nr1768401130.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9887/02.09.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Pantelimon 11, 3, Iocul de veci
conform Actului de Concesiune nr ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in
data de 02.10.2019, s-a inventariat urriiătorul material dendrologŕc pentru care, in conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcärile şi
completările ulterioare şi H.CG.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
Cimitir, figura 18, Iocul de veci

-1 ex. Salix sp (salcie) =40cm h=lOm, situat in imediata apropierea Iocului de veci, aI cărei sistem
radicular afectează construcţia funerară, (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţhlor din jur.

Precizăm că 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 specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm, măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi

— înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie, in alte unităţi pe care Ie
aveţi in administrare, in prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.GM.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia
de anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB, in vederea veriflcării in teren a plantărilor in compensare. In
caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Defdşare — 1 ex. arbore.

Sir )PA

Întocmit: Expe Pflc pî Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PURLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- D-IuiI
Aleea

.‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.18736/10.09.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti- P.M.B cu nr.1773169/16.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10537/17.09.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui -

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul
verde aferent blocului 49C din Aleea Dobrina nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată, Ioc de parcare nr 9, Iângă Punctul Trafo:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m — înclinat accentuat spre parcarea auto
reducerea cu 1/2 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată, Ioc de parcare nr 9, ĺângă Punctul Trafo:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm hlOm, prezintă scorbură pe trunchi cu ciuperci
saprofite, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a 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);

-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 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 toaietărilor şi

Nr. 1773169/10537! 25 C[ 2jJj

Bd. Regina Eüsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşb, Româna

TeI: 021.305.5500
htlp:Ilwivw.pmb.m



defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a
6ex. arbori tineri cu balot de 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, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 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. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din acelaşi act normativ.

Petentul 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., arbore;
Defńşare - 1 ex., arbore cu scorbură În declin biologic.

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17791661112621 2
OCŢ2O,9

CA TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- D-nei
Str actor 2

Referitor Ia adresa d-nei i, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti-P.M.B cu nr.1779166/03.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11262/04.10.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în piantaţia de aliniamment din str. Viitorului nr6, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.10.2019, s-a inventariat următorul
materiai 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 aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
PlantaUe de aliniament- imobij cu nr 6:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului, cu % din lungime pentru ramurile care afectează faţada imobilului şi
eľminarea ramurilor uscate, cât i a unui etaj de ramuri în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 fränte, 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 administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR$kE&tTlV
SimQna-Mrj2fle PoW%

45 Întocmit: Exp,rt)Prcopi Şnişoara

Red: P.Aj3 ex/JÇ 21 L?ć:
— prezentul aviz afost o ite- ul PMB. 120htlp:/Ív',.pmb.roIinstituUiţorimara/direcliifdřrectia mediufavize prtori in consultarelavize prtçd in consultarephp. pe dala de 1.9

¶flt' jŞ;
-iflr

34ţ

Bd. Reina Elisabela nr 47. lal O5l3, sedor5, Bucweş, R,án
Tel: 021.30555.00
hUpí.pmb.ro



o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Di
Str. C ;ector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8192/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1739623/23.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4890bis/24.05.2019, prin care
transmiteţi spre soiuţionare cererea d-Iui ( - - privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior sítuaţi in piantaţia de aliniament
din str. Calimachi nr.65, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
2009.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
Iocalităţiior, cu modificările şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:a
Toaletare:
Planta ţie de aíiniament imobil cu nr. 65:

-2 ex. Salix sp. (salcie) O=30-35cm h10-llm, afectează acoperiui imobilului -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eiiminarea ramuriior 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 iegai aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoaneior 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 HC.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare —2 ex., arbort
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27. Stť 1Ü

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:

Str. sold. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11470/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749761/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6248/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-iui ( privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 33C
din str. sold. Zambilă Ioniţă nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 20.09.2019, 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 modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă, Iateral scara B — pamare amenajată, Ioc nr, 18 i nr. 19:

-2 ex. Populus sp. plop) O=60-8Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moaie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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, 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.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în xerocopie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletagx., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2ZSEp2Ü,9
CATRE,

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari — dI j

Str Tâmpa nrl, bI.C1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr11454/20.O6.2019, înregistrată Ia RM.B cu
nr1749771/a$06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6250/2106.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari- dI privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilorsituaţi în spaţiul verde aferent blocului C1 din str.Tâmpa nr1, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 20.09.201g, 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 modiflcările şi compietările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Frunus avium (cires) 0=25- 30cm h=9-lOm, înclinate 15°, spre carosabil -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrăhle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de tetefon 021/252.77.89, int.
224), conform ad.6 pct 6, Anexa 1 din H.CG.MB nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia 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 deteriorării constwcţfllor din jur şi a reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorul tegal 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 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 înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 2 ex., arbori.

Nr. 1749771/6250!
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

LX SEP 2u19
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electťonicii nrA4, Sector 2

Spre ştiintă:
ni c

— 1.Ů' %

Str. 1' Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr11511120.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749791/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6254/27.06.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 6 din str Nada Florilor nr.5, vă
comunicăm că Ia verif]carea efectuată pe teren1 în data de 20.092019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, 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:
Spaţiul verde spate bĺoc, scara 2 - Iângă ghena de gunoi:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 025cm hlOm, inclinat uor spre carosabil - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiałe sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înşthnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- D-na
Str. ‚ -

Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr11467/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749678/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6283/27.062019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 10
din str. Poiana cu Aluni nr.3-9, vă comunicăm 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. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate bloc — parcare amenajată Ioc nr.24:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=lOm, prezintă Iipsă scoarţă Ia baza trunchiului
- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 frănte, 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.

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

PrezentuLavj&are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
ToaIe)tWTf arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.17496451 6290! 27. 3EJ 2019
CÁ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
Str f, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11488/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1749645/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6290/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei - :a privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde vizavi de blocul 1B
din str. Tâmpa nr.1, vă comunicăm 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. 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, şi H.C.G.M.B.
nr. 114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament avizăm:
Toaletare:
Faţă parcare amenajată - vizavi de blocul IB:

-7ex. Populus sp. (plop) O=35-SOcm h=1B-20m, - reducerea cu 1i2 din volumul
coronamentelor 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) O=2Ocm h=5m, uscat 80%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfeL

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi 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

Bd. Regina Đisabeta nr 47. pogal 050013, sedor 5, Bucure, Ramůnia
TeI: 021305.55.00
hflpiNawtpmb.ro



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 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm đe Ia bază şi înälţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului in prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anuiui 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform artG alin.5 din I-I.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obUgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verif]cării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Petenta 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 - 7 ex., arbori;
Defńşare - 1 ex., arbore, uscat 80%.
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htto đ/v, pmb.rvhnşţituliiĺDńmariaidirediildireçtia mediuiavize artod in cpnşultare/avize arboii in ccnsultare.phD. oe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direąia de Mediu

Nr. 1750506164361
2 5 7019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-D-iuil
os. -

- 4, Sector 2

Referitor ia adresa d-Iui ľ 1, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750506/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6436/01.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde
aferent blocuiui 1A din os. Colentina nr23A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.09.2019, s-a 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 completările 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 spate bloc - parcare amenajată, ĺoc 3:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=lOm, înclinat spre parcare - 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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
echiiibrui bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoaneior 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.

Petentui are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze, în xerocopie,
Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterü.
ToaIeJť—4ex., arbore.

DiRECTQďÉXECÚtJ3
Sîmona$'a4ip POPţ

Întocmit: Exwäfl Pricopi Anişoara <1

\‚Jj (‘‘ j
Red: PA/ex23O921 J 47
—prezentul aviz aĺost pd4tat W0- ul PMB. htlo INMw.pmbrolînstitutiiĺDdmad&directiifdiradia mediuiavize arbo,i in consuItare!aWo a,bori in constpreçĂ,p, po data .
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1750698/64411
27 SEP 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-D-na
Str. sold .‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr11982/25.062019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750698/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6441/01.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 33
din str.sold. Zambilă Ioniţă nr.1, vă comunicăm 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. 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:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop)trunchi fără coronament O=45cm h=lOm, uscat 100%,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm, prezintă scorburi Ia baza trunchiului, în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor 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 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, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a
7ex. 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 in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea 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 a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşt, Roniän

TeI: 021.305.5500
http:/Awn,.pmbso



Petenta 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 — 2 ex., arbori, din care lex.trunchi fără coronament uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
‚%ĺiimąą-Mariana POPA

?

Întocmit: Expefl Pdcopi Anişoara

Ž4. SEP 2019

Red: P.A./3 ex.123.09.2019
— prezentul av'z afDst postat pe site- uI PMB.
hUp.flvĄ.Ąv.pmb.roiinstitutiilprimahaldirectfildirectia mediuiavize arbpri in ccnsultar&avtze arbori in consultare.php, De data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27 SEP 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Cislău nr.1, bi.3, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12092/26.05.2019, înregistrată la RM.B cu
nr.1751626/02.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6567/03.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 din
Aleea Cislău nr.1,vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
20.09.2019, 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 modifĺcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bIoc:

- 5 ex. Prunus sp. (corcodu) S=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate i frănte
din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 ?n zona operaţiunilcr, respectarea
prevederilor avizuiui 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. 30412009.

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.

Prezentjjtaviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toar -‘%2c, arbort

DIRECTW& EXĘCUTW;
simonaí4?arłá'gQpA

\f Jf4t ĺ Întocmit: Ex%ô't Rricopi Anişoara
Ređ: P.A13 exJ26.J,l(%ń ‚Ą ‚l(> /
— pre2eniul aviz afoţ ostatJpe ite- uI PMB.
htIp JNnňv.pmb.roÍin*kutiiíp#mariaidirectiiidiredia mediuiawize arbon In consullareiavize arbori in consultar obÓ, oę dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Medíu

Nr. 17549191755426/6991,7092! 1w
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. T ‚ Sector 2

Referitor Ia adresele d-Iui înregistrate ła P.M.B cu nr.1754919
/12.07.20191755426/16.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6991/15.07.2019, 7092/17.07.2019
prín care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
parcarea aferentă blocului 33 din str. Teiul Doamnei nr.11, vă comunicăm 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. 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:
Parcare amenajată, Ioc. nr 1 7 1 8 - spate bloc:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=25cm hlOm, prezintă fisuri pe trunchi i ciuperci
saprofite, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor 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 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 plantărh de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul łega! aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, 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 6ex.
arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei tn
funcţie de specie, lex. în parcarea aferentă blocului i Sex.arbori în spaţiul verde aferent
blocului, în prima perioadă optimă de p!antare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La f]nalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obiigaţia 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 din aceIaşi act normativ.

Petentul 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 — 1 ex., arbore, în declin biologic.

DiRECTOR
Simona-M aha P

Dmb roJinstitji/p Wdiroiídĺria med2az:

____________________________ _________________________________-

‚.j.
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PRIMARIA MUNICIP!ULUI BUCUREŞTI
Dírecţia de Mediu

2 SEP 20;g
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str - Sector 2

Referitor Ia adresa d-iui înregistrată Ia RM.B cu
nr.1755071115.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7032/16.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat În plantaţia de
aliniament din str. Saltului nr.28, vă comunicăm că ia verif]carea efectuată pe teren, în
data de 2009.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi
din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Piantaţie de aliniament imobU cu nr. 28:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 035cm h12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramuriior uscate i frânte în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
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 bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţeieior aeriene.

Precizăm că administratorul 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 aplicăndu-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 emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXSWTł4
Simona-Maęjí POPA4' ‘

ľĺW fli !A

\ŞąI FSdig Eii
-

Intocmit: ExPricopî Anişoara
Red: P.Aj3 ex123 09.2 19 J
— prezentul aviz arast postat pe síle- uI PMO
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1760430177Q01 2Z SEP 7019
CA TRE,

ADMIN1STRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiinţă:
- DI
Str Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui i, înregistrată Ia PM.B cu nr 1760430/01.08.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr7700/02.08.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din strMaria Rosetti nr.30, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.09.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr 30:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=35cm h=12m, Iipit de gardul din cărămidă aI imobilului
vecin,Iipit de reţeaua de canalizare pe care o afectează,(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija Administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arboreĺe,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
deteriorărü construcţhlor 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 defriflrilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentw defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex.arbori
tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată Ia mnălţimea
de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei ?n funcţie de
specie, in alte zone deflcitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, in
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 in teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

Prezentui are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defri &‘-W., arbore,

DIRECT b(ECUTM
Simona

I 04,
lntocmit: Expefl Prcopi Anişoara

ZZU' avizf I p PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2ZSEp2o79
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- D-na F
Str.

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1761179/05.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr7810/06.uö.2019, prin care solicită emiterea
avizului de speciahtate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str.
Popa Soare nr.34, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.09.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, cu modificările şi
completăriłe ukerioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
PIantaţie de aĺiniament imobü cu nr.34:

-1 ex. Acer sp.(arţar) 055cm h=14m, - eliminarea unui etaj de ramuri, reducerea ramurilor
care afectează faţada i acoperiuI imobilului cu cca. 2m din Iungime i a coronamentului cu 1/3
din volumul acestuia cât şi ehminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Pĺanta ţie de aĺiniameni vizavi de imobilul cu nr.34:

-1 ex.Fraxinus sp. (frasin) O=6Ocm h15m - eliminarea unui etaj de ramuri i reducerea cu
1/2 din volumul coronamentului, eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 eliminărfl
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 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 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.
Toaĺelar .— 2 ex., arbort

t3 •

DIRECTŞŮEXECIĂ7ŻIt;\
Simona4MadanqtPrkt1

Întocmit: Exppşt Pricopi Anişoara

uI PMB.
htÍ.pmb.riinstitutiŕţpńmariafdirectii/directia mediulavize arbori in consultare/avize arbpri in cQnsuli e.php, pe data de

Nr. 1761179/78101
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1773540/106181
21 2019

CĂ TRE,
S.T.B. S.A.

B-dui Dinicu Golescu nr. 1, Sectorul 1

Spre tiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronicii nr.44

(Depoul Vatra Luminoasă din str Tony Bulandra nr.3-5, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr311904/12.09.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1773540I17.Og.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10618/1B.09.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
Depoului din str. Tony Bulandra nr. 3-5, vă comunícăm că Ia verif]carea efectuată pe
teren, în data de 20.09.2019, 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 modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte Depou:

Arborii sunt situaţi Iăngă gardul depoulu afectează reţeaua electrică de contact,
caroseriile troleibuzelor .şi a vehicolelor din zonă parcate Iângă depou:

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 specii de arbori:

-15 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=10-llm;
-12 ex. Acersp.(arţar) O=20-3Ocm h11-12m;
-7 ex. Ulmus sp.(ulm) e=3Ocm h=12m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm hllm.

Domeniul public- în trotuar Iăngă gardul depoului:
-7 ex. Ulmus sp.(ulm) O=20-3Ocm h=10-12m;

- 5 ex Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=10-llm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor Iegali ai terenurilor pe

care se află arborii astfel de către S.T.B pentru arborii situaţi în curtea depoului i de
către A.D.P. Sectorul 2 pentru arborii situaţi în domeniul public, 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 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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sodor 5, Bucureşb, Românža

TeI: 021.30555.00
hhpJiw.pmb ro



Precizăm că administratoriii Iegali ai terenuriior sunt răspunzători de supravegherea

execuţiei Iucrăriior, 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 emiterii.
To&etare —47 ex., arbori.

ĚCŤoi EXECUTIV,
(‚Šimo ą, bna POPA

Întocmit: Expe ricopi Anişoara

2. SE 2U1

Red: P.A.13 ex.12409.2019
— prezentul aviz afost postat pe sile. ul PMB.
hUp:ií.pmb.ro/inslitutiiIprimaria/directiiIdirectia mediulavize artod in conşultar&avize arbori in cansultare.php, e data de

nr 47. pcştai D513. sedar 5 Bušeşü, Rcmănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

73 SEP2O19
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

(Planta ţie de aliniament — str. Oíań nr. 17, str Sinaia nr3, bL 79,sc. 1 spate parcare, Parcul
Izvoml Rece, str. Teiui Doamnei nr. 13, Parcul Nichita Stănescu, Parcui Obor os. Mihai

Bravu nr 139-145, bLDIO spate, Parcuĺ Sťântuĺ .Ştefan, Parcul Daba, Sectorul 2).

Referitor Ia adresa dvs. nr. 8908/22.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1739511/23.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4863/24.05.2019, prin care soflcitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
plantaUa de aliniament din „str. Olari nr17 str Sinaia nr3, bI.79,sc.1 spate parcare,
Parcul Izvorul Rece, str Teiul Doamnei nr 13, ParcuI Nichita Stănescu, Parcul Obor, os.
Mihai Bravu nr 139-145, bLDIO spate, Parcui Sfântuí Stefan, Parcul DabUa sector 2" i Ia
verificarea efectuată1 pe teren în data de 12.09.2019, vă comunicăm că, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, ale 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 avizăm:

Executarea IucrărU de defrişare cu extragerea rădăcinilor $ păstrarea
obligatorie a alveolei din aliniament, a lOex. arbori cu scorburi, în declin bîologic,
pentru poziţia 3 din tabel, nu au fost identificaţi arborfl pe teren, iar pentru poziţia 9
din tabel, aliniament spate părculeţul Dabija se avizează doar 2 ex. arbori, astfel:
lex.Tilia sp. foarte înclinat spre carosabil $ lex. Robinía sp. în declin biologk,
avansat.

Total arbori cu scorburi în declin biologic, conform tabelului anexat 1O
ex. arbori.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin gńja
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 60 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută
defrişarea, astfel: 6 ex. arbori în plantaţflle de aliniament, menţionate în tabel cu păstrarea
obligatorie a alveolei i 54 ex. arbori în celelalte Iocaţii menţionate în tabel cât i în zone

Nr.173951 1/4863 I

84 Regina Disabeta nr 47, cM pcştal 050013, sector 5, Bucureşt. Románía
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deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ar[. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi oblígaţia 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.
ar[, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în apIicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oflcială de internet a administratorului iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţeniior, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervaiului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţfl.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterfl
Defrişare - W ex. arbori cu scorburi, în dec/in bŕo/ogic.

DIRECŢqkÉiÉÉÇUTIv,
Simona-fĄariana PLQPA

Întocmit: Ex,71 Pricopi Anişoara

&S(p
Red: PA13 ex.Il7Og.2019
— prezentul aviz afast postat P0 site- ul PMB.
http/Iwww pmb roánslitut,ilpńmahaídirectiiídirectia mediuiavize arbod in consultarelavize artod in consultare yhp, pe data de

Bď Regina Ehsabeta nr 47. d poşt 050013, sedar 5. Bucueşb. Romârna / I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Medíu

23SE1ÜW

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DIF
B-dul I ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749024/25.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6201/26.06.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea
aferentă bLMl5, din b-dul Basarabia nr.210-216, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 16.09.2019, 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:
Spaţiul verde faţă bIoc, Iateral dreapta- parcare amenajată Ioc nr 1 i nr3

-1 ex. Morus sp. (dud) 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, în condiţii meteo
nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
SimoüäMa( ‘ fla POPA

Red P

ÎntocmU47Pncopi An,şoara

— prezenlul aviz afost posta pe site- ul PMB.
htlDJ.pmb.wIinşţityţiUpdmahajdirectiiIdirectia mediulavize arboń in conşulţarelavize prbori in consulta&nhp. pe dala de..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 SEP2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:

B-dul ector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.11425/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749829/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6263/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui arivind emiterea avizului de
speciahtate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în spatele blocului A7din b-dui
Chiinău nr.23, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.09.2019,
s-a inventariat următorui material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate bloc- parcare amenajată, Ioc nr 55:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3ocm hllm, viabii, prezintă Iipsă scoarţă ia baza
trunchiului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi ehminarea ramuriior uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Faţă bĺoc, Iateral stânga - alee de trecere:

-1 ex .Acer sp. (arţar) ®=5Ocm h=12m, prezintă scorbură pe trunchi cu Iipsă
cilindrui central, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echiflbrui biologic aI acestora (cu excepţia eflminării 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 materiai
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
30412009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantârii 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, în spaţiul verde aferent blocului în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 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 piantăriior în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arĹ4 din aceIaşi act normativ.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterîi.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore,cu scorbură in declin biologic.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 SE?lOi

CÁ TRĘ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială i Protecţia Copilului
Centrul de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2

Str. Gheorghe erban nr 7, Sectorul 2

Spre ştUnţă:
- A. D.P. Sectorul 2
os. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.11451/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749691/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6278/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea D.G.A.S.P.C. privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Gheorghe erban
nr.7, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.09.2019, 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 modiflcările 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:
Curte imobfl cu nr. 7:

Reducerea cu % din Iungimea ramurilor care afectează acoperiuI imobilului i
eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specU de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=35cm h=12m;
-1 ex.Acer sp. (artar) 0=25cm h=Sm.

- 4 ex. Populus sp. (plop) 0= 50- 6Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor 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, iar specia Popuius având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr. 7:

-1 ex. Populus sp. (plop) 0=6Ocm hlOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija 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, asťel:

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

Nr.1749691/6278
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului sus menUonat, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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

Prezentul aviz are termen de valabiHtate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 6 ex., attore;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrĂ4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str Cernăuţi nr.31 bI. Y3, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11499/20.06.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749642/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6289/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 56
din str IIia nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.09.2019,
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:
Spaţiul verde faţă bJoc, iateral dreapta:

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, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) ®=3Ocm h=lOm, — reducerea cu 112 din lungimea ramurilor
care afectează faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta- Iângă trotuar

-6 ex. Ulmus sp.(ulm) O=20-3Ocm h=9-12m, - 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, în condiţii meteo
nefavorabile

-1 ex.Querqus sp.(stejar) O=2Ocm h=Sm, — reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor care afectează faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 (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), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei )ucrărflor, siguranţa bunurflor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 8 ex., arbori.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiintă:
- D-nal
Str.. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr12653/03.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cunr.1753435/09.072019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6813/10.07.2019, prin care transmiteţi spresaluţionare cererea d-nei privind emiterea avizu(ui de specialitate pentruintervenţia asupra arborelui situat in pzaiiwţia de aliniament din str. Arh. Alexandru Săvulescu nr.29, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 16.09.2019, s-a inventariaturmătorul materiai dendroiogic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi đin intravilanul localităţilor, cu modificările şicompletările ulterioare şi H.C.G.MB. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi depe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinereaalveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:
Defriare i extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei din aliniament:
P!antaţie de aÍiniament imobü cu nr.29:

-1 ex. TiIa sp. (tei) 65cm h=14, prezintă scorbură deschisă, produsă în urma eliminării
arpantei de pe trunchi, cu favorizarea apariţei bolilor i dăunătorior cu afectarea cilindrului central,
în declin biologic, existând pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2(nr. de telefon 021)252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privínd
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărh construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creăndu-se condiţiile necesare plantărH 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 speciaiitate 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, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia
mnălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, astfel: lex. în alveola rămasă liberă in aliniament cu păstrarea acesteia i
Sex. în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, 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 30412009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor
in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din aceIaşi act normativ.

Prezent iL* are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Deţą$re — ip'Ýiarbore, cu scorb ură ?i declin bio!ogic.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

23 8EP2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiint
- D-na I
1n Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.18823/24.06.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750710/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6446/01.07.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei F privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în faţa Imooiiuiui din Intrarea Călătorului nr.15, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiHcările 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
In trotuar imobfl cu nr. 15:

-2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e=2ocm h=7-Bm, din care lex. bitulpinal, răsărite
spontan, afectează gardul imobiluiui de Ia nr.15,(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2
(nr. de te!efon 021/252.77.89, int.224), conform prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Rucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărb construcţfllor din jur şi a reţeleior aeriene şi creându-se condiţiiie necesare plantărü 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 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 arborilor avizaU pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 12 ex.
arbori tineri cu baiot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare circumferinţei in
funcţie de specie, în alte zone deflcitare in vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 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 veriticării in teren a plantărilor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare «2:ex., arbori, oţetari răsăriţi spontan.

DIRECTOREi&ĆÚWV;
Simona ianiPŐPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

23 SEP 2011
CĂ TRĘ

Regia Autonomă RASIROM prin împuternicit dI
Str. Pinul AIb nr.3, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr1751725/03.07.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr6622/04.07.2019, prin care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asunra arborelui situat în curtea imobilului din str Piniil Alb nr.3 conform Actului
adiţional nr. Contractul de Iocaţiune nr. ‚ vă comunicăm că la
verif]carea efectuată pe teren, În data de 16092019, s-a inventariat următorul material
dendroogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind regiementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi
H.CG.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr.3:

-1 ex. Populus alba (plop alb) O=lOOcm h13m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

-1 ex. Acer sp. (aiar) e=35cm h=12m, prezintă scorbură pe toată Iungimea trunchiului
cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborü, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuándu-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 ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor HG.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de im de la bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în curtea imobilului, în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului
2019, primăvara anului 2021, potrivit Angajamentului de plantare nr6622/N 17.09.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in 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 emiteńi.
Defrişare — 2ex., árborĄ din care lex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariána IOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

23. SEflOI9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI
B-dul Sector 2

Referitor Ia adresa d-iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr1754062/10.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.uan2/11.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in plantaţia de
aliniament din b-dul Basarabia nr.9, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 16.09.2019, s-a inventariat următorui material dendroiogic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanui Iocalităţilor, cu modiflcăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale
din cadrui plantaţiilor de aflniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Planta ţie de aliniament imobfl cu nr. 9:

-1 ex. Aescuius hippocastanum (castan) O=35cm h12m - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eflminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie.
Defrişarea şi extragerea rădăciniior cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Plantaţie de aliniament imobfl cu nr. 9:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e=3ocm h7m, prezintă scorbură Ia
baza trunchiuiui cu Iipsa ciiindruiui central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 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
dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior avizului şi a tehnoiogiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Nr. 1754062/6862
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defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 la

H.C.G
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

6ex. 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 lex. în alveola rămasă Iiberă în aliniament

cu păstrarea acesteia si 5ex. 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 art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în compensare. Ín caz contrar se vor apUca sancţíuní conf.

ar[.4 din acelaşi act normativ.
Menţionăm că pentru arborele situat vizavi de nr.9 în dreptul bisericii Sf Impăraţi

Constantin i Elena, Direcţia de Mediu a emis avizul cu nr 10.007/12.09.2019 (privind

defrişarea a 2ex. arboń) care are termen de v&abiĺitate 2 ani de ĺa data emiterit

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

Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorb ură în declin biologic,

i 9.SE 23i9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2i3Ł1űi9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DIr I

Str, ( Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui L înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1754801/12.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6975/15.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de
aliniament din str. Otesani nr.14, bI. TBb, vă comunicăm că Ia verif]carea efectuată pe
teren, în data de 16.09.2019, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Planta ţie d aliniament- faţă bloc str. Oteani nr 14, bL T8b:

-1 ex.Acer sp. (acer) ®=55cm h=lOm — viabil, înclinat spre trotuar i caroasabil,
rducerea 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 deteriorărfl
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.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M ťlič. PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

235FF 2019

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-D-na( -

Str. ctor 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.14998/30.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1760352/01.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.7717/02.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei i ‚ privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniamentl din str.
Frunzei nr38, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 16.09.2019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intraviianul Iocalităţilor,
cu modificările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spau/ verde faţă bloc:

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) e=5ocm h14m, afectează acoperisul 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.

-1 ex.Acer sp. (artar) O=3Ocm h=8m - eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 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 iegai aI terenuiui 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 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR FXĘQUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2j SEp 2019
CÄ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-D-na
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.14996130.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1760356/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr7719/02.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din
str.lspravnicului nr.22, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.09.2019, 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, şi H.C.G.M.B.
nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aiiniament imobfl cu nr 22:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=1 1 m, 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.
Defriare i extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei đin aliniament:
Plantaţie de aliniament imobfl cu nr22A:

-1 ex. Acer sp. (artar) e=35cm h=11, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

Nr.1760356/7719
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defri$rilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborelui uscat1 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în aliniament cu păstrarea
obligatorie a acesteia, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

La flnalizarea 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 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., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762042,176707017893,96041 2 3 S(p tVĂ T R Ę
ADMINISTRAŢIA DOMENIULVI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă
- D-na

Refeńtorla adresele d-nei i a dvs., nr.16889/21.08.2019, înregistrate Ia P.M.B
cu nr1762042/07.0€.2019,1767070/26.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7893/08.08.2019,
9604/27.082019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în parcarea aferentă spaţiului verde aI blocului B, sc.A din b-dui Basarabia nr.200,
vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.09.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Faţä bloc B, sc.A- parcare amenajată,Ioc nr 16:

-1 ex. Populus sp. (plop) ®=6Ocm h=lBm - reducerea cu 1/2 din volumul coranamentului
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, iar specia
Fopulus având Iemnul de esenţă moale.
Tot in parcare, sc.A:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Ocm h=17-lBm - reducerea cu 112 din volumul
coronamentelor 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,
iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze, in xerocopie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
ToaIetare,c3Jx..arbori.

DIRECTOR qűjyy& .
S,mona-Manjna ‚‘-‘ďPA .

I - - . .IYi iK Intocmit: ert Pricopi Arnşoara
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I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762540179621
i 3 SEP2wg

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-D-Iui'
Str. — Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15429/02.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1762540/08.08.2019 şi Ia Direcţía de Mediu cu nr.7962/09.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui' privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str. Tony Bulandra
nr. 82-84, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.09.2019, 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 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:
Planta ţie de aliniament nr 82-84:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=6Ocm h=14m - 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 ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 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.

DrnEcTq%EKËqçmv,
Simon %la a a PÖfA

Red P,A/3

Întocmit: Pric iAnÎşoara /9

— prezentul aviz afost stal site- ul PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 S[p20-
Nr I7R7flRIISŞO74

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicu nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI
B-dul I Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16867/21.08.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1767061/26.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr9607/27.08.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui I - privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborflor situaţi in pianzaţia de aliniament din b-dul Ferdinand I nr 1521 vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.092019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007a, 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, şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilorcu păstrarea obligatorie a alveolelor:
PIaniaţie de aliniament imobiI cu nr. 152:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) e25-3Ocm h=10-llm, uscate 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrăń)e de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă, prin
grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, inŁ224), 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 creăndu-se condiţHle
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 defriflrilor, în caz contrar
aplicándu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentw
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea de
lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie,
în alveolele rămase Iibere în urma defrişării, cu păstrarea obligatorie a acestora, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 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 RM.B, in 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 — 3 ex., arbori, uscate 100%.

DIRECTORE)ÇECUTIV,
Simona-$í» ‘?ăt'QPA

( “4ţc/ / Intocmit: Experflr/copi Anişoara
Red: P.A/3exil7.2D1 “‘/‘‘ ‘-/ł'i J,i ş

— prezentul aviz afosťpostat pěi& ui PMB. Vł-ť ‘‘%2t) &
hUD:f.vwnmbroIinsfilutiiipńIańăidirectiiţdirectia mediulpvize prbod in nsultprelavize arbod in ccnsullarephţpe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

SEP 2013
CĂ TRE,

DII
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1770668/06.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10139/09.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str. Gheorghe
Ţiţeica nr.184, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul 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:
Curte imobfl cu nr. 184

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=45cm h=12m, situat în apropierea gardului dinspre
stradă - reducerea cu 1/3 din volumui 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 arborii, 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), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

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.

DIREç/iRĘ(ECTIv,

Simq-Mtdána PQPA
ií c$
\L4 Qţ *;

Nr. 1770668/10139/

Întocmit: Expefl icopî Anişoara

Red: PA13 exJlS.O92019
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17727041104821 L SEP 2019

CĂ TRE,
Administraţia Lacuri, Parcufl şi Agrement

Bucureşti
Sendciul PlanifÎcare ‚ Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti-Pioieşti nr.8B, Sector 1

(Parcul Circuĺ de Stat, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.12398/13.09.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1772704/13.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10482/16.09.2019, prin care soiicitaţi
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, inventariat de reprezentanţii
A.L.P.A.B. şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotograflile aferente), situat în Parcul
Circui de Stat, Sectorui 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/200, 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:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore din,
cu scorbură pe trunchi, înclinat, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior sau reţeieior aeriene din jur.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor 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 înăiţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Parcul Circul de Stat, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anuiui 2020.

La finaiizarea Iucrărilor de piantare 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
verificărU 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 prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţeniior 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 oflcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxui auto/pietonal, prin publicarea acestor

Bd. Regina Elisabeta nr 47. d poşial 050013, sedor 5, Bucumşti, România

TeI: 021.30555.00
httpJt'ntpmbro



informaţii pe pagina of]cială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice şi de decizia fiecărei instituţfl.
Menţionăm că existenţa neconformităţflor intre datele transmise şi realitatea din

ieren, va ű considerată intervenţie asupra arborflor fără aviz de specialitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Defrişare - 1 ex. arbore cu scorbură pe trunch, in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mańana POPA

. J1L Intocmit: Expfl Prícopi Arnşoara

1 9SE 2019

Red: PA13 exJl9092019
— prezentul avíz a(os( poslat pe site- ul PMS.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17730261105491 2 i SEF 1U13

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

( os. Colentina nr 1-3, Scuar OIimp, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.18865111.09.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1773026/16.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10549/17.09.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situat în os. Colentina
nrl-3, scuar Olimp, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.
3472/24.04.2019, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs, şi menţionat în tabelul anexat
(însoţit de fotograflule aferente), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/200, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3ex. arbori cu
scorburi, în declin biologic, pericol de prăbusire, conform foto anexate.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişarea i în spaţiul
verde aferent blocului din os. Colentina nr.1-3 în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

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. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oflcială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

Bd. Regina E!ísabeia nr 47, poştal 050013, sedor 5, Bucure, Románia

TeI: 0213055500
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informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 3 ex, cu scorburî, în deciin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirn9n -Mariana POPA

Intocmit: Ex Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Nr. 1743037/5562ĺ
‘.i It ULI. 209

Spre ştiinţă:
- Direcţia Relaţii cu publicul i Registratură
- Asociaţia de proprietari
B-dul Pierre de Coubedin nr.2, bLl, Sectorul 2

Referitor Ia adresa Direcţiei Relaţii cu Publicul nr. 6601/1/07.06.2019, înregistrată Ia
P.M.B cu nr.1743037/04.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5562/11.06.2019, prin care
transmite spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizelor de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din
b-dul Pierre de Coubertin nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 1t09.2019, 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.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm: -

Toaletare:
B-dul Pierre de Coubeńin nr.2, bI.1:
Spafiul verde faţă bĺoc — Iăngă trotuar

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 specfl de arbori:
-2 ex. Juglans sp. (nuc) ®=20-25cm h=7-Bm.

Spaţiul verde intrarea în bíoc:
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) e=2Ocm h=Bm
-1 ex. Abies sp. (brad) O=2Ocm h=5m — eliminarea ramurilor uscate de Ia baza

coronamentului;
-2 ex. TIiIia sp. (tei) S=30-35cm h=8-lOm — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor

care afectează faţada blocului.
Spaţîul verde faţă bloc — sc. 8:

-1 ex. Ailanthus altissima(fals oţetar) O=2Ocm h=lOm, înclinat accentuat spre
carosabil — reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului În vederea regenerării i
echilibrăńi şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde spate bloc:

-4 ex. Populus sp. (plop) O=45-5Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Bd. Reona Elisabeta nr 47, ccd poştal 0500i3, sedor5, BucuĺeşU, Ronâna nI



Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc —sc.A:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=2Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, asđel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărh 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 condiţhior 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării
unui arbore tânăr cu balot de pămánt, cu circumferinţa trunchiului đe de 20-28cm,
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 finalizarea Iucrărilor de plantare conform arĹ9 alin.5 din HC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a 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, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabifltate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 11 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, 100%;

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariaçţa POPA

12 \ \ Intocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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L____ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Nr. 1743037/5562.aI O 1. OCT. 2O9

Spre ştiinţă:
- Direcţia Relaţii cu publicul i Registratură
- Asociaţia de proprietari
B-dul Pierre de Coubertin nr.4, bI.2, Sectorul 2

r
Referitor Ia adresa Directiei Relaţii cu Publicul nr. 660111/07.06.2019, înregistrată Ia P.M.B

cu nr.1743037104.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5562.a/11.06.2019, prin care transmite

spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizelor de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 2 din b-dul Pierre de Coubertin

nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.09.2019, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 2412007, privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
B-dul Pierre de Coubertin nr.4, bI.2:
Aleea de intrare în bĺoc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurüor uscate, în vederea

evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Juglans sp. (nuc) =20-30cm h=8-lOm.
Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre aleea de intrare in bloc, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) =15cm h=4m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=25cm h=lOm şi eliminarea ramurilor uscate din

coronament;
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20cm h=6m — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată1 eliminarea acesteia.
-1 ex. Thuja sp. (tuia) =20cm h=Bm, înclinat spre alee intrare în bloc- reducere cu % din

Iungime in vederea regenerării i echilibrării;
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A, Iângă trotuar

Reducerea cu 1I2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar şi carosabil şi

eliminarea ramurilor uscate din coronment, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) S=2Ocm h8m;
-2 ex. Robinia sp. (corcoduş) O=20-3Ocm h8-9m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) e=i 5-3Ocm h=3m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 035cm h12m -

Spa3tiuI verde faţă bĺoc — sc.A, Iateraĺ stânga:
-i ex. Cerasus vulgare (vişin) O=l5cm h3m — reducerea ramurilor în vederea degajării

corpului de iluminat public şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.
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Spaţiul verde faţă bloc:
Reducerea cu 1/2 din iungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada blccului şi

eliminarea ramurilor uscate din coronment, Ia următoarele specii de arboń:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=8m;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ®=3Ocm h=12m, acoperit cu iederă.

Spaţiui verde faţă bloc — sc. B, Iângă trotuar
-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm h=llm - eliminarea ramuriior uscate şi frânte din coronment;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) @=3Ocm h10m;

Spaţiui verde spate bloc — sc.A
-2 ex. Cerasus vulgare (vişin) e=20-25cm h=7-8m;

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) =2Ocm h=5-6m.
Spaui verde spate bĺoc — sc.B:

-1 ex. TUia sp. (tei) O=3Scm h=lOm - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor inclinate
accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentuiui.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Prunus sp(corcodu) 020cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon 021/2517789,
int. 224), evacuându-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 reţeielor 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 spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frănte, 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 piantării de material dendrologic
tânăr

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defriflrilor, in caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.CG.MB. 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 unui
arbore tânăr cu balot de pământ1 cu circumferinţa trunchiuiui de de 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de lm de ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în spaţiui verde aferent biocuiui, în prima perioadă optimă de piantare, in
toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arLD alin.5 din H.C.GM.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea verificării in teren a plantărilor
in compensare. b caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.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 inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 23 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, 100%;

DIRECTOR EXECÚTIVJ.
Simona-Mp4lanaP9,M
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OtOĽi2O9
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Direcţia Relaţii cu publicul i Registratură
- Asociaţia de proprietari
B-dul Pierre de Coubertin nr.6, bI.3, Sectorul 2

Referitor Ia adresa Direcţiei Relaţii cu Publicul nr 6601/1/07.062019, înregistrată Ia P.M.B

cu nr1743037/04.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5562.aIll.06.2019, prin care transmite

spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 2 din b-dul Pierre de Coubertin

nr.6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren1 în data de 11.09.2019, s-a inventariat

următorul materíal dendrologic pentru care, ín confcrmitate cu Legea nr. 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
B-dul Pierre de Coubertin nr.6, bI.3:
SpaţiuI verde faţă bIoc:

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 nefavorabilel Ia următoarele specii de arboň:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=4Ocm h=12m inclusiv reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilcr

care afectează faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bĺoc — sc.A, Ia intrare:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020cm h=8m inclusiv reducerea ramurilor care afectează

acoperişul blocului;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e=socm hllm - reducerea cu 112 din Iungimea

ramudlor mnclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. A, Jányă trotuar

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar1 Ia următoarele

specii de arbori:
-1 ex. Ulmus sp. (ulmus) O=25cm h5m;
-2 ex. Cerasus vulgare (vişin) ®=20-25cm h4-5m;
-1 ex. Uimus sp. (ulm) =30cm Iwl2m;
-1 ex. Pinus sp.(pin) O=2Ocm h=5m — eliminarea ramuńlor uscate de Ia baza

coronamentului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A, Iateral stânga:.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=lOm;
Aĺee intrare, sc.B:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Q20cm h=lOm.
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=10-2Ocm

ramurilor înclinate accentuat spre aleea de intrare în bloc;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-l7cm h=2-3m -

ramurilor mnclinate accentuat spre faţada blocului.

N r. 1 743037/5562.bI

h=8-lOm - reducerea cu 1/2 din lungimea

rea cu 1/2 din Iungimea
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Spaţiul verde faţă bloc — saB, Iângă trotuar
-7 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-25cm h=8-lOm.

Spaţiui verde faţă bĺoc — sc.B, Iateral dreapta:
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;
-1 ex. Juglans sp (nuc) O=35cm hlOm — eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spre str Vatra Luminoasă, Iaterai stânga scA:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea

evitărü producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm hlOm,- inclusiv, reducerea ramurilor care afectează
faţada blocului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm;
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) =2O-3Ocm h=8-lOm - inclusiv, reducerea ramurilor în vederea

degajărií semnelor de circulaţie;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 025cm h=8m, doar eliminarea ramurilor uscate din

coronament;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=Bm, înclinat spre staţia de autobuze — reducerea cu

1/2 din înălţimea coronamentului în vederea regenerării i echilibrării arborelui;
-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm hlBm - reducerea cu 112 din volumul coronamentului în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri arborele având corQnamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Fopulus având lemnul de esenţă moale şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiuĺ verde spate bĺoc — sc.A:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 030cm h=llm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) ®=30-4Ocm h11-12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=lBcm h=4m, doar eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde spate bloc — saA, arborü sunt Iipiţi de gard:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=8m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) ®=20-25cm h=a-lQm.

Spaţiul verde spate bloc — sa 8:
-1 ex. Populus sp. (plop) 060cm h=20m - reducerea cu 112 din volumul coronamentului în

vederea evităńi produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având Iemnul de esenţă moale şi eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Acer sp. (arţar) 035cm h=12m.
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, doar reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

inclinate accentuat spre faţada blocului;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 035cm h=12m, inclusiv degajare Iiană de pe trunchi arborelui.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;
Spre str Vatra Luminoasă, Iateral stg saA:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) e=2Ocm h=5m, prezintă trunchiul despicat (conform foto

anexată);
-1 ex. trunchi, fără coronament @=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=2Ocm h6m, prezintă scorbură deschisă pe

twnchi, in decfln biologic(conform foto anexată.
Spaţiuĺ verde faţă bloc, sa A — Iângă trotuar

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=5m, uscat BO% (conform foto anexată;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm), bitulpinal h=8m, uscat 100% (conform foto anexată;
-2 ex. Thuja sp. (tuia) ®=7-lOcm h=4-5m, uscate 100% (conform foto anexată.

Spaţiui verde fată bĺoc, sc.A — ĺaterai stînga:
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) e=20-3Qcm h=6-Bm, uscate 100% (conform foto anexată.

Spaţiul verde faţă bloc, sa B — Iângă trotuar
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată.
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Spaţiul verde spale bloc, sc.A:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=3m, înclinat 20° (conform foto anexată.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/2527789,

int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform ań.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HC.G.MB. nr 30412009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anulufl;
-defrişarea şi extragerea rădăcinflor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărü 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, in caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudíciului adus mediului conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 28 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, in spaţiul verde aferent blocului, in prima perioadă optimă de plantare, in

toamna anului 2019, primăvara anului 2021.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 aUn.5 dín H.C.G.MB. nr. 304/200g, aveţi

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

în compensare, În 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 af,şeze, în

xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare - 43 ex., arbori;
Defrişare - 13 ex., arbori, dŕn care 1O ex. arbori uscate 80-100%;

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ri na POPA
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w• PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Cţuw lOb
Nr. 1749780/62521

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr,44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr.15, bI.29, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nrll400/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1749780/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6252/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 29
din str. Herţa nrl5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.09.2019, 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.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţîul verde faţă bloc:

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, in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=55cm h=16m.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=12m - inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentului i reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate
accentuat spre faţada blocului.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=3ocm h=lOm — reducerea ramurilor în vederea degajării
reţelelor aeriene stradale.
Spaţiul verde faţă b/oc — /ateral dreapta:

Reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada
blocului, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=Bm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®30cm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, spre trotuar
-6 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-35cm h8-lOm.

Spaţiul verde spate bloc:
-5 ex. Ulmus sp. (ulm) @=20-45cm h=1O-14m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm hlom;
-1 ex. Acersp. (arţar) O=3Ocm h=lOm;
Reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada

blocului, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l7cm h=3m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=2Ocm h=6m, inclusiv eliminarea ramurilor frânte.
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25cm h=lOm, uscat 100% (conform
foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m, înclinat, prezintă ciuperci saprofite
uscat 100%,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa łemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform artC pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.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 anuiui);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor 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 Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişăriior, în caz contrar apflcándu-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 2
ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de im de Ia 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 finalizarea Iucrărilor de plantare conform arĹ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 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 emiterU.
Toaletare — 20 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arborĄ uscate 100%.

Întocmit: Exp$tJ Pjicopi Anişoara

Red: P.A./3 exi25.09,2019
— prezentul aviz afcst postat pe site- iiI PMB.
http:/Ů.pmbro/institutiiÍprimpriaIdirectiiÍdirectia mediwavize arbod in cpnsultarelavize arbori in consuttare.nho oe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

01 ou u;
CĂ TRE,

ADMINIS TRA ŢIA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Matei Voievod nr.103-113, bI.03, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nrl 1495/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749797/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6255/27.06.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arbońlor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 03 din str Matei Voievod
nr.103-113, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 16.09.2019, 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.CG.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucuregi, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-4 ex. Tilia sp. (tei) 030-35cm h=8-lOm — eliminarea unui etaj de ramuri in vederea
ridicării coronamentelor.
Spaţiuĺ verde spate bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=socm h=14m, Iipit de gardul blocului - 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;
Spaţ/uI verde spate bioc:

Reducerea ramuńlor cu 1/2 din Iungimea ramurilor Înclinate accentuat spre faţada blocului,
Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=6-Bm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=3Scm hlOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentu(ui şi ehminarea ramurHor uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiui verde spate bloc — sa 3:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) e=25cm h=lOm - reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi spre aleea de trecere.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:

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 specH de arbori:

-1 ex. Mows sp. (dud) ®25cm h=Bm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm h=lOm.
Precizăm că cei doi arbori sunt Iipiţi de gardul imobilului vecin.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bloc — sc. 2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=2Scm h=llm, prezintă scorbuă dechisă pe toată lungimea
trunchiului, pericol de prăbuire, (conform foto anexată),

Nr. 1749797/6255!
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Spaţŕul verde faţă bloc, sc.2 — părculeţ:
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=2Ocm h=5m,situat Ia distanţa de cca.lm de gard, prezintă

scorbură deschisă Ia baza trunchiului, pericol de prăbuire,(conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bĺoc — sc.3:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=35cm h=lOm- prezintă Iipsă scoarţă pe trunchi h- 2m cu
început de scorbură Ia baza trunchiulu i atac de boli i dăunători, in declin biologic, pericol de
prăbuşire, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădâcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 18 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, în părculeţul di faţa blocului cât îi în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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, in vederea verificărü 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, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştbnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaĺetare — 12 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arbori, cu scorburi În declin bioĺogic.

lntocmît: Exp Pricopi Anişoara
r

Red: P.A./3 ex.'25.09.2019 D 2229
— prezentul aviz afosl postat pe site- uI PMB. t t
httn/iwww nmh rnhnçtih'tji(nrimríR/dirpr.tiiídirnr.ti mpdü,Iţjj,p rboh řn consultare/avizę arbori in consultarephp, pe data de
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Direcţia de Mediu

Ctoci 1ü:
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spaţiuĺ verde faţă bloc — sc.2, Iateraĺ:
Reducerea cu cca.1,5m din Iungimea ramuriior

blocuiui, ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1749665/6298/

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei đe proprietari
Şos. Pantelimon nr.251, bI.45, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11459/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749665/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6298/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui 251
din şos. Pantelimon nr.251 vă comunicăm 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. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sa 1:

-1 ex. Populus sp. (piop) O=35cm h=16m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bloc — sa2, spre trotuar

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteior 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:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-lOm, inclusiv degajarea
semnelor de circulaţie;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m.
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=25cm h=lOm;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocuiui, ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=2Ocm h5m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=15-l7cm h3-4m.

înclinate accentuatsyre faţada
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Spaţiul verde faţă bloc — sa 2, Iateral, spre trotuar
-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-llm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm — inclusiv degajarea corpului de iiuminat

pubiic.
Spaţiul verde faţă bIoc — sc.3:

-1 ex. UIm sp. (ulm) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Robiniasp. (salcâm)O=3Ocm h=llm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=15-2Ocm h=7-Bm - reducerea cu 1/2 din iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului
Spaţiul verde faţă bloc — sa 3, spre tmtuar:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=3Ocm h=lOm -.

Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapa, parcare auto amenajată:
-1 ex. UIm sp. (ulm) O=3Ocm h=llm.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Acersp. (arţar) O=2Ocm h=lOm.
Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=lOm şi eliminarea ramuriior uscate din

coronament;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=3Ocm h=12m, situat Ia o distanţă de

cca,lm faţă de fundaţia blocului;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinai hSm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), trituipinal h6m.

Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată:
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=20-3Ocm h=10-llm;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-lOm.

Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lScm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiiior din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentw evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare piantării de material
dendrotogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilar avizuiui şi a tehnoiogiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defri$rilor, în caz contrar apHcându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiuiui de 20-28cm,
măsurată Ia înăiţimea de lm de ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiui verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de piantare, în toamna anuiui 2019, primăvara anului 2020.
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La finaiizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea
verificării în teren a piantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze,
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 - 33 ex., arboń
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M ana POPA

Întocmit: Expe rîcopi An4oara

ZSEP wgRed: P.A.13 e)d26.09.2019
— pmzentul aviz afcst postat pe &te- uI PMB.
ht:lNwv.umb roľlnstitutiiíphmańaidirectiildirectia mędiulavjze prbod in consullar&pvize p,bori in consultare hD. ce data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

t u žű,y
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-Dna
Str, ( Sector 2,
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Garibaldi nr 26A, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ... ....‘, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750468/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6433/O1.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului din str. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 16.09.2019, 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 completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului, eliminarea ramurilor uscate i a unui etaj de ramuri în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=3ocm h=lOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=6m, inclusiv eliminarea ramurilor uscate din

coronament;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) e=3ocm h=lOm, înclinat uşor spre carosabil -

reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil şi eiiminarea
ramurilor uscate din coronament.
Spaţul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Uimus sp. (ulm) O=8Ocm h=16m - 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 şi cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:

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 specfl de arbori

-1 ex. Acersp. (arţar) ®=3Qcm h=lOm, inclusiveliminarea ramurilorinclinate

Nr. 1750468/6433/
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accentuat spre acoperişul blocului;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=10m;
-1 ex. Morus sp. (dud) 030cm h=lOm -

Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Pinus sp. (pin) e=3Ocm h=lQm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform

foto anexată).
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a

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

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

Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eiiminărfl ramurilor uscate şi frănte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare piantărfl de materjal
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tănăr 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, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anuiui 2020.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform arL9 afln.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a piantăriior în compensare. Tn 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 biocului sau într-un ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabWitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 9 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIýj?EÇŢOR EXECUTIV,
ĺĺďSimona- iiana POPA
- .1\
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intocmit Exjćň)t Pncopi Arnşoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ut OĽJ. u;9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. - Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Cernăuţi nr.46, bI. A1 5Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11839/24.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750714/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6448/O1.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei [ privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A15
din str. Cernăuţi nr.46, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.092019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţul verde faţă bioc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură Ia inserţia celor două
şarpante - reducerea cu 1/2 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;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate şi fränte, în vederea evitării producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
SpaţiuI verde faţă bloc — Iater& stânga:

-2 ex.Ulmus sp. (ulm) O=20-3Ocm h=8-llm - 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

nefavorabil.
SpaŞuI verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,

Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus armeniaca (cais) e=25cm h=8m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) e=20-25cm h=6-7m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m, înclinat uşor spre trotuar - reducerea cu

1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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

Ike-%. I
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períoada 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 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 tăierilor, 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, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabflitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 8 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Ż1SEP 2i

Întocmit: Experj.fricopi Anişoara

Red. P.AJ3 exJ26.09.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- t1 PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1750721/6451! 01. OCT 1
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronîcii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. W. A. Mozart nr.10, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nrllB2O/24.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750721/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6451/01.07.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde aferent blocuiui din str W. A. Mozad nr.10, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) @=4Ocm h=lOm — reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre acoperişul blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării
coronamentului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h12m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil - 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.

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=2scm hlOm — reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre acoperişul blocului;

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h=6-8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiuĺ verde faţă b/oc — Iateral dreapta:

Reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,
Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Maclură (mărul calului) =45cm h=12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=5Ocm h=13m.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Populus sp. (plop) 80cm h20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului

în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având Iemnul de esenţă moaĺe

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 specfl de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 30cm h12m;
-1 ex. Uimus sp. (ulm) O=6Ocm h15m — inclusiv reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre acoperişul blocului;
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Reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, la

următoarele specii de arbori:
-2 ex. Tilia sp. (tei) ®=30-5Ocm h=12-14m;
-1 ex. Uimus sp. (ulm) O=SOcm h=14m.

Defrişarea şi extragerea rădăciniior;
Spafŕul verde faţă hloc:

-1 ex. Prunus persica (piersic) O=lOcm h=3m, inclinat, prezintă ciuperci saprofite în
declin biologic,(conform foto anexată).

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 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 anuiui);

-defriarea 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 Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
iucrăńior, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defri$rilor, în 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, in 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 exemplaruiui corespunzătoare circumferinţei in
funcţie de specie, în spaţiui verde aferent biocului, in prima perioadă optimă de piantare, in
toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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

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

Frezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 13 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore înciinat în declin bŕoIogic.

DIRE%TÇR EKECUT1V,
Si i -MańâitPOPA

Intocmit: Expefl Pricopî Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei đe proprietari
Str George Bizet nr.4, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11821/24.O6.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750722/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6452/01.07.2019 prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. George
Bizet nr.4 IIia nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
1609.2019, 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:
Spaţiul verde faţă bloc — spre trotuar:

-3 ex. Koelreuteria sp. (oţetar galben) O=15-2Ocm h=5-6m - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateraĺ stânga:

-2 ex. Tilia sp. (tei) e=35-4Ocm h=10-llm - 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;

-1 ex. Malus domestica (măr) O=24cm h=4m — eliminarea ramurilor uscate din
coronament;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) S=l5cm h=3m - reducerea cu cca.1,5m din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă b(oc — iateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) =30cm h=lOm - 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Nr. 1750722/6452/ lfl OCT. 20;9
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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 B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizu(ui 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.
Toa/etare — 8 ex, arbori;.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar/ana POPA

Întocmit: Expert Prkopi Anişoara

2UW ÍŰ

Ređ: P.A13 ex./26.09.201g
— pezentul aviz afost postal pe sito- u! PM&
htto:Uv omb roÍinsttutiiíorimah&direcţii/direcţip nwdiulavize arboh in consulţar&avize artoń in consultarephp, pe data de

‘c%IIBd. Regtna Elisabeta nr. 47. c pestal 050013, sedor 5, Bucureşt, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DWecţia de Mediu

01. ocI žo;
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ceaikovski nr.1, bi.201, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11822/24.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750723/28.062019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6453/01.07.2019, prin care
transmiteţi spre souţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 201
din str. Ceaikovski nr.1, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.09.2019, s-a inventariat următorui material dendroiogic pentru care, în çonformitate 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 Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţä bloc — sc.B:

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, Ia următoarele specfl de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fa)s oţetar) 20-30cm h=8-lOm;
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e=2ocm h=lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bloc — lateral stânga:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm.

C -1 ex. Morus sp. (dud) O=l5cm h6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) S=2Ocm h=lOm — reducerea cu 112 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocuiui şi eliminarea ramurilor uscate din
coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — lateral stânga:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25cm h=8m, prezintă scorbură
profundă pe trunchi, în declin biologic, conform foto anexată, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

l,ai
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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);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor 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 Iucrărüor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuni)or, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

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

304/2009, în compensarea 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 inălţimea 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 finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

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

verificărU 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 - 9 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură, în decün biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simoa-Marîana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
Dna L

Str. - -

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1754326/11.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr6932/12.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.17 din
str.Cap. Ion Stângă, conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de
Autentificare nr, din data de vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe

— teren, în data de 12.09.2019, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI cu nr. 17:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de
clădirea imobilului şi faţă de gard - 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 spaţűlor 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, 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 Ja H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simoqa-$41ůíha POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

6Ł au
CA TRE,

Asociaţia de proprietari Emerald prin
reprezentant DI'
Str Tuzla nr.9-27, Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1754913/12.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.6992/15.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobitului din str. Tuzla

nr.9-27 şi în plantaţia de aliniament, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în
data de 12.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate ou 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.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobÜ cu nr 9-27:

-76 ex. Populus sp. (plop) O=40-5Ocm h=18-20m, situaU de-a lungul gardului -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente

de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă
moale.
Plantaţie de &iniament — imobfl cu nr 9-27:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şk eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obliogatorie a alveolelor:
Plantaţie de aliniament — imobÜ cu nr. 9-27:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ez3Ocm h=12m, prezintă scorburi la baza trunchiului, în

declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);
-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=3Ocm h=lOm, prezintă trunchiul despicat, pericol de

prăbuşire (conform foto anexată);
Plantaţie de aliniament — vizavi de imobflul cu nr.9-27:

-2 ex. Acer sp. (arţar) 030-35cm h8-lOm, uscate 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată);

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=35-4Ocm h8-lOm, prezintă scorburi pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor legali ai terenurilor

pentru arborii situaţi în curtea imobilului şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

Iěii
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021/252.77.89, int. 224) pentru arborfl situaţi pe domeniul public, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frănte,
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 plantărfl de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii Iegali ai terenului sunt răspunzători de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, 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 ań. 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, A.D.P. sectorul 2 are
obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri cu balot de pământ1 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: 6ex. arbori
în alveolele rămase Iibere în urma defrişărfl, cu păstrarea obligatorie a acestora, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform ań.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl 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 emiterfl.
Toaletare - 77 ex., arbori;
Defrişare - 6 ex., arborĄ din care 2 ex. sunt uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Şariana POPA

Intocmit: Exp fl Pricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OtOCŢ2;9
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str Giacomo Puccini nr.19, bI.41, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.12919/08.O7.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1754733/12.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr6994/15.07.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 41 din str Giacomo Puccini
nr.19, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.09.2019, 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
comptetările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc - sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) @=3Ocm h=lm — reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului cu degajarea corpului de iluminat public;

-1 ex. Picea sp. (molid) O=2Ocm h=6m — eliminarea ramurilor uscate de Ia baza
coronamentului.
Vizavi de sc.B:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=12m, inclinată spre carosabil - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţH meteo nefavorabile.
Spaţul verde faţă bĺoc - sc. C:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm hlOm - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărh producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-2 ex. Tilia sp. (tei) S=20-25cm h=5-6m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării
coronamentelor;

-1 ex. Salix sp. (salcie) e=2Ocm h5m — reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea ramurilor
care afectează faţada blocului.
Ghena de gunoi:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specH de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3ocm h=1 Om.

Spaţiul verde spate bĺoc - sc.A, Iateral dreapta:
-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) ®=25cm h=lOm — eliminarea ramurilor uscate din

coronament.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea ramurilor cu cca.1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tifla sp. (arţar) =45cm h=13m;

Iai
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-1 ex. Acer sp. (arţar) fa=3Ocm h=1 Om.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde spate bĺoc:

-1 ex. Thuja sp. (tuia), e=l5cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrărfle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeríene, astfel:

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

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehno)ogiei de speciaütate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, in caz contrar
aplicăndu-se sancţîuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiuiui de de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm
de Ia 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 2021.

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, in 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, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibi?, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toeletare - 12 ex., arbori;
Defrŕşare - 1 ex., arbore, uscat 100%;

DIRŞÇ37ORJEXECUTIV,
Sintona- ariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ot uc: Îu;2
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiintă:
-Dna
Str. \‚ Sector 2

adresă e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., nr.12916/08.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1754736/12.07.201g şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6996/15.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţicnare cererea d-nei i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blccului din
str. Barbu Văcărescu nr.155A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data
de 16.09.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Tiiia sp. (tei) ®=35-4Ocm h=8-lOm, 1 ex. necesită eliminarea unui etaj de
ramuri în vederea ridicării coronamentului, iar aI doilea ex, necesită reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului;

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h6-8m, Iipite de gard,- necesită eliminarea unui
etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, şi reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=3Ocm h=Bm, Iipit de gard - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm - eliminarea ramurilor uscate din
coronament;

-1 ex.Ficus carica (smochin) O=7cm h=4m- reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Tuns gard viu:

-30 ml. Hibiscus.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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.
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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 avizuiui 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.&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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 7 ex., arbori.
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo ą-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ctuuiiq
CA TRĘ

Dnaf. ?
B-dul L

- - Sector 4

( Curte imobY- str erou Simion Busuioc nr 62, Sector 2)
Referitor Ia adresa dvs., nr.8142/14.08.2019, inregistrată Ia P.M.B cu

nr.1761279/05.08.2019 şí Ia Direcţia de Mediu cu nr.7807/06.08.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobiiuiui cu nr.62 din str. erou Simion Busuioc, conform Contractuiui de Vânzare
Cumpărare cu ĺncheiere de Autentificare nr, din data de J şi Procură cu
Incheiere de Autentificare din data de 3, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 16.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările uiterioare şi
H.C.&M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobul cu nr 62:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=16m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale, eliminarea
ramurilor uscate din coronament cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai 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 administratorui Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior avizului şi a tehnoĺogiei 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 Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR flËĆ-UTIv,
SimonatMSriana pOPA
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

02 OCT. ŻO9
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢJA DQMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr,44, Sector 2

(Amenajare parcare de reedinţă, situată în str. Pompiliu Manoliu f n. Iot 2, Sectoml 2).

Referitor la adresa dvs. nr.8252/15.05.2019, înregistrată Ia RM.B cu nr. 1740168( /24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4967/27.05.2019, prin care solicitaţi emitereaavizului de specialitate privind executarea Iucrărü de amenajare a unei parcări pe terenulsituat în str. Pompiliu Manoliu f.n. Lot.2 ‚ conform C.U. nr.1336/120,,M" din 18.09.2019, văcomunicăm:
1. Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:

- Cerere;
- Memoriu pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei rutiere pe

drumurile publice nr2166/1 3.02.201 9A.D.P. nr.21 72/13.02.2019;
- C.U nr.1336/120,,M" din 18.09.2019, cu planulvizatspreneschimbare;
- Clasarea Notificării nr.5527/28.02.201 9;
- Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr5746/04.04.2019, cu planul anexat.
- Avizul Ministerului Culturii i ldentităţii Naţionale nr.703/ZP/18.04.2019
- Decizia Consilului Popular aI Sectorului 2 al Municipiului Bucureti Comitetul

executiv nr.324/13.07.1974
- Fotografii—4

2. Jn urma verificării efectuate în teren in data de 17.07.2019, s-au inventariat:
( Teren — str Pompiliu ManoUu f.n.íot.2:

Construire Parcare — spaţiul verde bloc — str Maior Coravu nr. 17-23 ‚bI. C6, Sectorul 2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (fraxinus) O=3Ocm h=lOm;
- 7 ex. Acer sp. ( acer) e=20-25cm h=8-9m, din care lex. mu(titulpinal
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) ®=3Ocm h=8m.

În parcarea existentă din str. Pompiüu Manoliu, Sectorul 2:
- 2 ex. Acer sp. ( acer) =20-25cm h=6-7m, din care lex. Iipit de bloc, arbori care

nu afectează parcarea existentă.
3. In urma analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie i ProtecţiaMediului din data de 29.07.2019 s-a emis rezoluţia „amânare până !a următoarea edinţă"

iar în data de 16.09.2019 s-a emis rezoluţia „nefavorabiL"
Având în vedere faptul, că realizarea noii parcări diminuează suprafaţa de spaţiu

verde aferentă blocului C6 din str. Maior Coravu nr.17-23, vă comunicăm că înconformitate cu Art 71 din Ordonanţa de urgenţă nr 114/2007 pentru modificarea .şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr 195/2005 privind protecţia mediului,
(1) Schimbarea destinaţiei teren urilor amenajate ca spaţii verzi iĺsau prevăzute ca atare

I i il
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in documentaţüle de urbanism, reducerea suprafeţeĺor acestora ori strămu(area ĺor este

interzisă, índiferent de regimut juridic aI acestora

(2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor

alin. (1) sunt Iovite de nuĺitate absoiută.T', este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu

verde unde sunt plantaţi arborü.
Având în vedere cele menţionate mai sus, şi rezoluţia emisă de Comisia de

Ecologie i Protecţia Mediuiui, vă comunicăm că Direcţia de Mediu nu avizează

solicitarea dvs.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştünţă:
- Asociaţia de proprietari
Str Radovanu nr 15, bL39, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa RADET, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1759355/30.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.7555/31.07.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 39, sc.2 din strRadovanu nr.15,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.09.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinHor;
Spaţiul verde faţă bloc, sc 2:

-1 ex. Acer sp. (artar) e=2Ocm hlOm, situat Ia distanţa de cca.,2m de reţeaua de
canalizare a blocului, pe galeria termică, impiedică executarea unor Iucrări de inlocuire a
conductelor de apă caldă de consum i încălzire care nu prezintă siguranţă în exploatare,
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă, prin
grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 deteriorărü 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, in caz contrar
apicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 30412009.

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 đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia
înălţimea de im de Ia 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 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 verificării in 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 Ia data emiterii.
Defrişare — 7x:, arbore,

DIRECTOR.EXËĆUT/Ý,
Simona-M$g4qiâQRA -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U(Ä it

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Spre şthnţă:
- DI
Str Sector 2,

Referitor Ia adresa d-Iui ( înregistrată Ia RM.B cu
nr 1749100/25.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.u%uu/6.O6.2019, prín care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 75
din str Dimitńe Grozdea nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
27.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul IocaUtăţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privżnd Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 — trotuar:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar, ia următoarele
specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) 015-2Ocm h4-5m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2ocm h=5m;

Reducerea cu 1/3 din voiumul coronamenteior şi ehminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Celtis sp.(sămbovină) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) =30cm h12m.

Spaţiul verde fată bioc, sc 2 — e trotuar
-3 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=20-2Scm h=5-6m - reducerea cu ‘1/2 din Iungimea

ramurilor mnclinate accentuat spre trotuar, impiedică accesul pieional
Spaţiul verde faţă b!oc, sc. 3, ĺateral dreapta — trotuar

-2 ex. Robinia sp.(salcâm) e=25-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3ocm h12m;
-1 ex. Ailanthus aitissima (fals oţetar) =35cm h12m;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) =20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar;.
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) =20cm h=5m — eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuriior 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:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e20-3Ocm h10-llm;
-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) O=2Scm h=lOm, inclusiv degajarea corpului de iluminat public.
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurüor inclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Acer sp. (arţar) @=2Ocm h6m;
-1 ex. Malus domestica (măr) O=2Ocm h=5m;

‘c'I I
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-1 ex. Robinia sp.(salcâm) S=40cm h=12m, Iipit de gard, eliminarea ramurilor uscate din
coronament.
Spaţiul verde spate bloc — trotuar

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=2Ocm h=lOm.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

-1 ex, Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiui verde faţă bloc, sc. 2

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lScm h=3m, inclinat accentuat spre trotuar, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Salix sp. (salcie), twnchi fără coronament e=3Ocm h=6m, prezintă scorbură
deschisă pe trunchi (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritohul 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic
tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunitor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi 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 arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 13 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, în spaţiul verde aferent blocului, în 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.B. nr. 304/2009, aveţi
obhgaţia 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 apHca sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI 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 emiterii.
Toaletare - 21 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arborL din care 1 ex, este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1749802/62571 OIt ÜC1 ÎUW

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari „Poseidon Residence"
Str. Frabrica de Gheaţă nrl, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11442120.062019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749802/26.062019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6257/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în domeniul public Ia Iimita de
proprietate cu imobilul din str, Fabrica de Gheaţă nr.1 vă comunicăm că ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.09.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificăriie 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:
Domeniul pvblic — Ia Iimita de propńetate:

Reducerea cu 113 din volumui coronamentelor şi eiiminarea ramuriior 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. Fraxinus sp. (frasin) 020-3Ocm h=10-12m;
-9 ex. Acer sp. (arţar) ®=25-35cm h=10-llm;
-3 ex. Morus sp. (dud) O=30-4Ocm h=10-12m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) S=35cm h=12m.
-2 ex. Populus sp. (plop) O=30-4Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamenteior în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având iemnul de esenţă moa)e.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Domeniul public — Ia Iimita de propńetate cu imobilul din str, Fabrica de Gheaţă nr. 1:

-1 ex. Acer sp. (arţar), trunchi, fără coronament O=25cm h=6m, uscat 100%
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfei:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
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 anuiui);
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare piantărü de materiai

dendrologic tănăr.
Precizăm că administratorui Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Fentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării unui
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, în domeniul public Ia iimita de proprietate cu imobilul

din str Fabrica de Gheaţă nr.1, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului

2019, primăvara anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de piantare conform art9 aľn.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 de Ia data emiterii.

Toaletare - 20 ex., arbore;
Defńşare - 1 ex., arbore uscat 100%.

DIRECTO UTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06 ÜU.115
Nr. 1749820/6261!

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
-0i
Str ‚ Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.11501/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749820/26.062019 şi Ia Dírecţia de Mediu cu nr.6261/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aiiniamentul din str Maşina de
Pâine nr.67 vă comunicăm că Ia verificarea eĺectuată pe teren1 în data de 27.09.2019, s-a
inventariat următorui materiai dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţiior,
cu modificăriie şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriui Municipiuiui Bucureşti şi H.C.G.M.B. nrll4/2011,
privind amenajarea şi întreţinerea aiveolelor stradale din cadrui plantaţiilor de aliniament
din Municipiul Bucureşti.avizăm:
Toaletare:
Plantaţe de aliniament — imobÎĺ cu nr. 67:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=4Ocm h=12m, afectează acoperişui imobiluiui,
prezintă o şarpantă uscată, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul i
reducerea cu 1/3 din volumui coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 67:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=Bm, prezintă scorbură pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior 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.
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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 tehnoogiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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 mediuiui 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 înălUmea exemplarului corespunzătoare
circumterinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în urma

defrişării (cu păstrarea obligatorie a alveolei) i 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie de
pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 aun.5 din H.C.G.M.B. nr.
304i2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
verificărü în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str\ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str, Vatra Luminoasă nr.60A, bI.C1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11493120.06.2019, înregistrată )a P.M.B cu
nr.1749836/26.062019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6270/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului C1
din str, Vatra Luminoasă nr.60A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 27.09.2019, 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 modificările şi completările ulterioare, HC.G.M.B.
nr.30412009 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:
SpauJ verde faţă bloc:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=30-35cm h=10-12m - 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;

-3 ex. Populus sp. (plop) O=40-5Ocm h=16-20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frănte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

-1 ex.Cerasus vulgare (vişin) e=2Ocm h=5m - eliminarea ramurilor uscate şi frânte
din coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei din aliniament:
Plantaţie de aliniament - faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=35cm h=12m, prezintă scorbură dechisă Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) S=4Ocm h12m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Malus domestica (măr) O=l5cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

I1eiiI
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-toaietarea se va executa conform arŁ6 pct. B din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

Bucureşti, Tn perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eiiminărü ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU de material

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

execuţiei (ucrărilor, 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. 1 la

H.C.G.M.B. nr 30412009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 8

ex. arbori tineri cu balot đe pămănt, cu circumferinţa trunchiului de đe 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 din aliniament i 7 ex. arbori în spaţiul verde
aferent blocului, 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
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare - 6 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arbori, dŕn care 2 ex. sunt uscate 100%.

DIRECJËECUTIV,
SimoMaçięnajPQA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ciurea nr.14, bI.Y1, sc, E şi sc.G, Sector 2

r Referitor Ia adresa dvs., nr.11431/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749777/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6276/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui - privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului Y1
din str. Ciurea nr.14, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
27.09.2019, 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.04/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — sc. G:

-1 ex. Pinus sp. (pin) e=3Ocm h=12m, înclinat spre trotuar şi carosabil -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia baza
coronamentului, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.F:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=l7cm h=3m, uscat 80% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a 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);

-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 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 toaletărilor şi
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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 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 pământ1 cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 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
verificării în teren a plantărilor în compensare. ĺn 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., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore uscat 80%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

V ÜCT 7Ü
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Poliţia Locală Sector 2
Şos. Pantelimon nr27, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Zambilelor nr5, bI. P17, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11513/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749640/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6288/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Poliţiei Locale privind emiterea avizului de specialitate
pentru intrvenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului P17 din str.
Zambilelor nr.5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.09.2019,
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:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea ramurilor în vederea
degajării corpului de iluminat public.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm 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, în condiţii meteo
nefavorabile.
SpaţiuI verde spate bloc:

Reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada
blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, Ia următoarele specU de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) ®=3Ocm h=12m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-2Ocm h=3-4m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 căie 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

I tit
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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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
aťişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibiL pentru ?nştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —5 ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

04. OCT 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI rn
Str. r !‚ Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.11489/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749650/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6291/27.06.2019, prin care

r transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui - i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 29
din str. Răuşeni nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
/669.2O19, 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:
Spaţiul verde spate bloc:

-7 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h8-lOm - 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 cât şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor;

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h5-6m;
-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=25cm h=6m.

O Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) S=l5cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic 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 Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr. 1749650/6291/
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prevederilor avizutui şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletăriłor şi
defri$rilor, în 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. 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
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 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
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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 - 1O ex., arborŕ;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo aPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţa de Mediu

06. UCT. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Mozart nr.4, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată ta P.M.B cu
nr1751824/03.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6624104.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului din str. Mozart nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 12.09.2019, 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.&M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea culI2 din Iungimea ramurilor mnclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=l7cm h=3m;
-1 ex. tufă Hibiscus sp.;
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=2Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;
-2 ex. Abies sp. (brad) 0=1 5-2Ocm h=5-8m — eliminarea ramurilor uscate de la

baza coronamentelor.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Maclură sp. (mărul calului) e=3Ocm hlOm — reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de
pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile cu degajarea corpului de iluminat public;

-1 ex. Maclură sp. (mărul calului) 0=2Ocm h=5m - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc — aleea de trecere:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=2Ocm h=8m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronament;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=8m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 0=2Ocm h=lOm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) 0=5Ocm h=14m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=l5cm h=3m — reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere

Nr. 1751824/66241
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Tuns gard viu:
- 50 ml. Hibiscus sp.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=1O-2Ocm h=4-5m, uscate 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=lOcm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

-tuns gard viu1 se va efectua odată cu Iucrările de toaletare/defrişare;
-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 Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar apIicânduse sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Fentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.S. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea 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 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
verificărU in teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 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 la data emiterii.
Toaletare - 12 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arbori, uscate 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDirecţia de Mediu

OĄ. OCT. 2019
CA TRE,ADM(NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2Şos. Electronicii nr.44, Sector 2Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietaríStr. LW. Beethoven nr.2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12285/27.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1752214/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6656/05.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din
str Seethoven nr,Z, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren1 în data de
20.09.2019, sa inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-3 ex. Tilia sp. (tei) ®=20-35cm h=8-lOm - reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentelor;

- tufă Syringa vulgaris (liliac) - eliminarea ramurilor uscate.Spaţiuĺ verde spate bloc:
-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-25cm h=8-lOm - 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 şi reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada
blocului;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,
Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 017cm h=4m;-2 ex. Celtis sp. (sâmbovină) ®=17-2Ocm h=4-5m;-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=l7cm h=3m - eliminarea ramurilor uscate şi frânte din
coronament;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m - reducerea cu 112 din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere;-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=3Ocm h=lOm, acoperit cu iederă - eliminarea
ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.O.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune

l rtci i
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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 şi a reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aĺ terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, 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. 1 Ia H.CG.M.B. nr 30412009.

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 la data emiterii.

Toaíetare— 11 ex., arbori
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755021/70451 040Cr 2019
CĂTRE,

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriflor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4

Spre ştiinţă:
- DI
Str Sector 3,
- Cimitirui Colenzina
Str. Reânvierii nr.4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui' înregistrată Ia P.M.B cu nr.1755021/15.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7045/16.O1.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Colentina, fĺg. Ioc de veci i conform
Actului de Concesiune cu nr. 10.04.2013, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 27.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în
conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea şpaţhlor 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 Bucureşti1 avizăm;
Toaletare:
Cimitżr- Iocul de veci nr.95,

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) @=45cm h=14m, situat în apropierea Iocului de veci- reducerea cu
113 din volumul coronamentului 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 ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 este răspunzător de supravegherea execuţieí
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M,B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Oţ ÜCî 2&lą
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Grigore Moisii nr.4, bL6, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.157/07.08.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1755928/17.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr7149/18.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 6 din
str. Grigore Moisil nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de
20.09.2019, s-a inventariat următorui material dendroiogic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanui
Iocaiităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.MB. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®=3Ocm h=lOm — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea
ramuriior înclinate accentuat spre faţada biocului şi eliminarea ramurilor uscate din
coronament;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 113 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitărU producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile cât şi
eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărfl coronamentului;

-1 ex. Uimus sp. (ulm) e=3Ocm h=lOm - eliminarea ramurilor uscate din
coronament.
Spaţiul verde faţă bloc, sa 1:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 şi sc.2 — parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/3 din voiumul 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. Aesculus hippocastanum (castan) O30cm h=12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m.

Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=12m;
-4 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=12-l5cm h=6-8m

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — sa 1:

IJ%. I tII
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-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020cm h=7m, uscat 100% (conform foto

anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a

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

30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se 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 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 toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. 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
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocu(ui în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 20191 primăvara anului 2021.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 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.

Toaietare - 11 ex., arboń;
Defńşare - 1 ex., arbore, uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Dna

Str. ‚ Sector 3

(Curte imobil- str. EIev Ştefan Ştefănescu nr.55, Sector 2)

Nr. 1760370/7723! OĄ, OCT 2019

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1760370/01.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7723/02.08.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.55 din str.
Elev Ştefan Ştefănescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
27.09.2019, 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 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.55:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=45cm h=14m, afectează acoperişul
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, 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.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7019
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str, Vatra Luminoasă nr.70, bi. W2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11441/20.06.2019,019, înregistrată la P.M.B cu
nr.1749786/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6253/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilcr situaţi în spaţiul verde aferent b(ocului W2
din str, Vatra Luminoasă nr.70, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 27.09.2019, 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aleea de intrare în bioc:

-2 ex. Juglans sp. (nuc) O=25-3Ocm h=11-12m - prezintă treimea superioară a
coronamentelor uscată, eliminarea acestora.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta (Iângă bloc):

Reducerea cu 1/3 din vclumul coronamenteĺor 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 specií de arbori:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) e=20-3Ocm h10-12m.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex.Ulmus sp. (ulm) S=3Ocm h=12m.
Spaţiul verde spate bloc — Iateral stănga:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=35cm h=12m, inclusiv eliminarea unui etaj de
ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=25cm h=1 lm, acoperit cu iederă.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:

-1 ex.Ulmus sp. (ulm) 055cm h14m — format din două şarpante, din care una
necesită eliminarea de Ia punctul de inserţie cu trunchiul, iar a doua necesită 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

-1 ex. Prunus sp.(corcoduş), bitulpinal h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurüor ?nclinate accentuat spre aleea de trecere, trotuar şi carosabii.
Spaţiul verde spate bloc —spre str Theodor Dumitru Neculuţă:

-2 ex. Acer sp. (arţar) 020-3Ocm h8-12m.
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h8-llm, inclusiv eliminarea ramurilor frânte

şi uscate din coronamente;

Nr. 1749786/6253/
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-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=3Ocm h=12m.
Tuns gard viu:

-21 mI Ligustrum sp.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiu/ verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Acer sp. (arţar), trunchi fără coronament O=30cm h=8m, înclinat, uscat
90% (cnform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=lOcm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc —spre str Theodor Dumitru Neculuţă:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=llm, prezintă scorbură deschisă pe trunchi,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fÎ
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- tuns gard viu — se va efectua odată cu Iucrările de toaletare/defrişare;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, 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. 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 8
ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent bĺocutui, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să il 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.
Toaĺetare - 16 ex., arbori;
Defňşare - 3 ex., arbori, din care 2 ex. este uscate 9O- 100%;
Ęuns gard viu.

D ?E11$& CUTIV,
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‚.jfl PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O.g c(%1J9
Nr. 1750436/64321

CÁ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicä nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
-Dna
Str. - Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str, Maşina de Pâine nr.14, bI. R29, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12084/26.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750436/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6432/01.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului R29
din str Maşina de Pâine nr 14, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 27.09.2019, 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 HC.G.MB. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

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, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm hlOm, acoperit cu iederă, eliminarea ramurilor

frânte;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) =30-35cm h=12-14m.
-2 e. Acer sp. (arţar) 025cm h=lOm, acoperit cu iederă.

Spaţul verde faţă bloc — sc.Ą, Iateral stânga:
Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,

Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=3m;
-1 ex. Koelreuteria sp. (oţetar galben) O=2Ocm h4m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc. B — spre bloc:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020cm h=6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc, sa B — spre trotuar:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=3Ocm h=llm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicărfl coronamentului.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta, sa B:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,
Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 035cm h12m;
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-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=10-llm, unuI din exemplare necesită
eiiminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărfl coronamentuiui şi eliminarea ramurilor
frânte din coronament;

-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=35-45cm h=12-16m.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija &D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiuniior, 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.

Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îI afişeze,
în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înflinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 13 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA

( ‘t' Intocmit: Expert Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

-
rr —

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI(
Str, I Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ripiceni nr.3, bI.4 ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12023/25.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750706/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6447/01.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui ( privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din
str. Ripiceni nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
27.09.2019, 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:
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1:

-2 ex. Fraxinus
carosabil - reducerea cu
arborilor.
Spaţiul verde faţă bioc — sc. 1, spre trotuar

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi
frânte 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. Acer sp. (arţar) fZJ=3Ocm h=12m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) S=3Ocm h12m.

Spaţiul verde faţă bĺoc — sc.2, spre trotuar
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, Ia

următoarele specii de arbori:
-2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e30-35cm h=10-12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3Ocm h=12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=12m, înclinat uşor spre

eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=Bm — eliminarea ramurilor

din coronament.
Spaţiul verde spate bioc — sa 1:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=lOm,

Nr. 1750706/6447!
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sp. (frasin) ®=20-3Ocm h=10-llm, înclinate accentuat spre
1/2 din volum coronamentelor în vederea regenerării şi echilibrării

trotuar inclusiv

frânte şi uscate
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-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului;

-1 ex. Morus sp. (dud) ®=2Ocm h=12m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

-1 ex.Tilia sp. (tei) ®=35cm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bIoc — sc. 1:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) S=15-2Ocm h=4-5m, uscate 80-100% pericol de
prăbuire,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriuI Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
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 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 toaletărilor şi
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 arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 2
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 2021.

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
verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze,
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 - 14 ex., arbori;
Defri .e - 2 ex., arbori uscate 80-100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Nr. 1752294/66531 U9 Qci 2013

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Frederic Chopin nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1752294/04.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6653/05.07.2019, prin care solicită
emiterea avizuIui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului din str. Frederic Chopin nr.44, vă comunicăm 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. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Thuja sp. (tuia) O=25-3Ocm h=8-lOm, din care 1 ex. este înclinat - 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;

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 0530cm 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, în condiţii meteo nefavorabiIe, cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre clădirea blocului i eliminarea drajonilor de Ia
baza trunchiului;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre clădirea blocului,
Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=45cm h=12m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=7m, inclusiv eliminarea ramurilor uscate

din coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul v erde faţă bíoc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=7cm h=2m, trunchi fără coronament, uscat 100%
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, astfei:
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru 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 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiui verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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
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 îl 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., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%

Întocmit: ExpeţIri7opi Anişoara

Red; P.A /3 eWOl1O2019 t fl PT ňfli
— prezentul aviz afosl postat pe site- ul PMB. “ iI t. 1. (1.) j
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1752225/6997, 6658ĺ 09 0ĽTzoio
CA ŤPE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DIĺ -

Str.I . Sector 2,
- Asociaţiei de propnetari
Str, Maşina de Pâine nr.3, bl.2, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr. 12917/08.07.2019, 12289/27.06.2019, înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1754739/12.072019, 1752225/04.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.6997/15.07.2019, 6658/05.07.2019 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-lui

şi a Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 2 din str, Maşina de
Pâine nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.09.2019, 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 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, sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=5m - eliminarea ramurilor uscate şi frânte
din coronament.
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1 — parcare auto amenajată (Iocul cu nr 11):

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=20-25cm h=7-8m - 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

O nefavorabile;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=45cm 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, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=25cm h=Bm, uscat 80% cu scorburi pe
trunchi,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.&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
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocuiui, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La flnalizarea Iucrărilor de piantare conform art9 alin.5 din 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.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 4 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 80%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - iąna POPA

\7-, tY
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
Administraţia Fondului Imobiliar

B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3
Spre ştiinţă:
-01
Str. -

Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.43338/16.07.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7090/17.07.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.19S din str. Prof. Doctor Mihail Georgescu, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 20.09.2019, s-a inventariat următorul materiai 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 imobil cu nr 19B:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) e=35cm h=12m, situat în apropierea gardului vecin -

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 situat arborele (A.F.I.), 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, în caz contrar aplicándu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DI ?ŕJWĘ1KECUTIV,
‚horatip POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

-Op,

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre stiintă:
-DI
Str. Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Tâmpa nr.5, bI.3C, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13186/10.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
—. nr.1755323/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7041/16.07.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3C
din str. Tâmpa nr5, vă comunicăm 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. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi fără coronament O=45cm h=6m, uscat 100%,
(conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-25cm h10-llm, uscate 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 defriflrilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform ań. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată
Ia înălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

IeiI
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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 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.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afeze,
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.
Defrişare — 4 ex., arboń uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M RQPA

Întocmît: Expe Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Pantelimon nr.253, bI.44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13175/15.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1755326/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7042/16.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Ăsociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 44
din şos. Pantelimon nr.253, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
20.09.2019, 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, H.C.G.M.B. nr.30412009 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 plantaţfllor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolelor din
aliniament:
Plantaţie de aiiniament — parcare auto, faţă bloc, sc. C:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Scm h=lOm, prezintă scorbură deschisă Ia baza
trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m, uscat lOO%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 legal 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 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 7
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, asťei: 2 ex. arbori în alveolele rămase Iibere în urma
defrişării (cu păstrarea obligatorie a alveolelor) şi 5 ex. arbori în spaţiul verde aferent

Nr 175532617042/ 09, OCT 2019
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blocului, în prima perioadă optimă đe p(antare, în toamna anului 2019, primăvara anului
2021.

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
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apflca 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.
Defdşare — 2 ex., arbori, din care 1 ex, este uscat 100%.

.ţCIPi'k.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre şthnţă:
- Dna
Str. Sector 2,
- Asoviaţiei de proprietari
Str. Maior Băcilă nr.35, bI.33A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12019/26.05.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1750701128.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6443/01.07.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aíerent blocului 33 A din str. Maior Băcilă nr35, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.09.2019, 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 modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc — sc. 1, alee intrare in bĺoc:

-2 ex. Morus sp. (dud) O=17-3Ocm h=5-lOm — reducerea cu cca. 1,5m din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre aleea de intrare in bloc.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h3m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
incflnate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1, spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar, Ia următoarele
specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=5m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) e=15-l7cm h=3-4m;
-2 ex. Juglans sp. (nuc) e=25-35cm h=10-llm, inclusiv reducerea ramurilor inclinate

accentuat spre faţada blocului, cu degajarea reţelelor aeńene stradaie;
-1 ex. Tilia sp. (tei) =25cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuňlor inclinate

accentuat spre faţada blocului.
Spaţiuĺ verde faţă bloc — sa 1, Iatera! dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m - 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 cât şi ehminarea unui etaj de
ramuri in vederea pătrunderü Iuminü naturale in apartamentele de Ia etajele inferioare.
Spaţiul verde faţă bloc — sa 1, parcare auto amenajată:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=15-20m h=4-5m - reducerea cul/2 din Iungimea ramurílor
inclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde feţă bloc — sa 1, Iateral dreapta, parcare auto amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 113 din volumul coronamentului şi
ebminarea ramurilor uscate, in vederea evitărh producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=2Ocm h5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
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inclinate accentuat spre parcarea auto.
Spaţiui verde spate bioc:

-5 ex.Cerasus vulgare (vişin) ®20-25cm h—4-5m - reducerea cul/2 din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărH producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo neťavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei din parcare:
Spafiui verde faţă b/oc — iateral dreapta, parcare au!o amanajată:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan), O=2Ocm h=5m uscat 100% (conťorm foto
anexată).
Spaţiul verde spate bĺoc:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arLG pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa in orice
perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţhlor necesare plantării de material dendrologic
tănăr

Precizăm că administratorul egaI aI 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 deĺrişărilor, 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, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obIigaa plantării a 2 ex. arboie tineri cu
balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia inălţimea de lm đe Ia
bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de specie, asťel:
lex. în alveola rămasă Iiberă în parcare cu respectarea obligatorie a acesteia i lex in spaţiul
verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2019, primăvara
anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din F-LC.G.M.B. nr. 30412009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării in teren a plantărilor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni cont art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI aflşeze, in
xerocopie, (a avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare - 20 ex., arbori;

2 ex., arbori uscate 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoflhlor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4

Spre ştiinţă:
- Dna
Str.
- Cimitirul Colentina
Str. Reănvierii nr.4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr1756781/19.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7257/22.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul
Colentina, fig. K27, loc de veci conform Actului de Concesiune din
27.09.2018, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.98.2019, 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 uiterioare 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:
Cimitir, Iocul de veci Űg. K27:

-1 ex. Acer sp.(arţar) O=2Ocm h=7m, situat pe mormânt, Ia cap, acoperit cu iederă,
prin poziţionarea sa, există pericolul producerii de pagube rpateriale, (conform foto
anexată).

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 Rucureşti, 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 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 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 mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.
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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, 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.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1757487/7324! & ÜUI. 2079
CĂ TRĘ

Rectoratul Universităţii de Medicină i Farmacie „Carol Daviia"
Str. Dionisie Lupu nr.37, Sector 2

Spre thntă:
-D-na E
Str. Dionisie Lupu nr35, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei - - înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1757487/23.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7324/24.07.2Ü19, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr37 din
str. Dionisie Lupu1 vă comunicăm 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. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiřicările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr 37:

-1 ex. Populus sp. (plop) =150cm h=18m, viabil, situat Ia o distanţă de cca.3Ocm faţă de
gardul imobilului vecin de Ia nr.35, prezintă Iipsă scoarţă Ia baza trunchiului - reducerea cu 1/2 din
inălţimea coronamentului în vederea evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
situat arborele, conform ań.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 Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fÍ 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 acces1 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 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.
To&etare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CATRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4
Spre ştiintă:
- DI

ectorl,
- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui i inregistrată ia P.M.B cu nr.1758753/26.07.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr7484/2.07.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in Cimitirul Coientina, fig. L28, Ioc de veci nr.218,
conform Actului de Concesiune cu nr, din vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.09.2019, s-a inventariat următorui materiai dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăhle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuI Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Cimitir, Iocul de veci cu nr.218, fig. L28:

-1 ex. Tilia sp. (tei) =45cm h=14m, viabil, situat in apropierea Iocului de veci - reducerea
cu 1/3 din volumul coronamentului în vederea evitării produceńi de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluin legal aI terenului pe care se
aftă arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 in perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminărH ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anuiui),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces1 Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul iegai ai terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărHor, siguranţa bunurflor şi a persoanelor in zona operaţiuniior, respectarea 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.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O&QCT2

CĂ TRĘ
DkecVa Generală de Asistenţă Socială

$ Protecţia Copilului Sector 2
Str. Olarinr.15, Sector2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Curte imobiĄ str. Baĺotului nr.42, Sector 2)

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.15000/30.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1760348/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7715/02.08.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.42 din str. Balotului, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 27.09.2019, 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 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 cu nr.42:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi
frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-10 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=30-4Ocm h=11-14m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Malus domestica (măr) ®=3Ocm h=lOm, eliminarea ramurilor uscate din

coronament;
-2 ex. Acer sp. (arţar) 030-45cm h12-13m:

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobli cu nr.42:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=12m, Iipsă ritidom, prezintă scorbură pe trunchi,
în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, în
declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

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

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

I,aiiI
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü 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 toaletărilor şi
defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm đe Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului, sus menţionat, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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
verificărU 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.
Toaietare - 14 ex., arbori;
Defńşare - 2 ex., arbori cu scorbuń în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

090CŢ2,J11
CATRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 2
Şos. Electronicîi nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
- Dna
Şos. 1, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan ceI Mare nr25, bl.28, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15433/02.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1762585/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7965109.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-na privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 28
din şos. Ştefan cel Mare nr.25, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe teren, în data
de 27.09.2019, 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:
Spaţiuí verde spate bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=llm, înclinat uşor spre carosabil, - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi, fără coronament O=55cm h=lOm,uscat 100%
(conform foto anexată).

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ®=35cm h=llm, prezintă scorbură Ia
baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

Nr. 1762585/7965/
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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 specialitate privind execuţia toaletărilor şř
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 arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia 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 2021.

La finalizarea lucrărilor 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
verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 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., arbore;
Defrişare - 2 ex., arbori, din care 1 ex. este usvat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sí)3ViáWWaiana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09,

CĂ TRE,
Preot

împuternicit dI (

Str. Traian nr.204, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1768689/02.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9922/03.092019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea bisericii din str. Traian,
nr.204, conform Sentinţei Civile nr. vă comunicăm că ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.09.2019, s-a inventariat următorul materiai dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completările uiterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte biserică:

-3 ex. Pinus sp. (pin) O=30-35cm h=11-13m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamenteior şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Curte biseńcä:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=4Qcm h=lOm, uscat 80%, prezintă
ciuperci saproflte pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija 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, asťel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare piantării de materiai
dendrologic tânăr.

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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaietăriior şi
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.

Ińrt
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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 baiot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea bisericii, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, potrivit Angajamentului de
plantare nr.9922/N01.10.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării 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 emiterfl.
Toaletare - 3 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, cu ciuperci saproflte, uscat 80%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 1. DCT yq

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
- Dl
Str
- Asociaţiei de proprietari
Str Aurului nr.16, bI.M3, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11498120.06.2019, inregistrată la P.M.B cu
nr1749849/26.06.2019 şi Ia Directia de Med" cu nr.6265/27.06.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizutui de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului M3 din str. Aurului nr.16,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde spate bloc, parcare auto:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=llm, inclinat 20° spre parcare - reducerea cu 1i2 din
volumul coronamentului în vederea echilibrărH i regenerărü i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu
se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărH construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

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

DIRECIPRZ&XECUTIV,
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Direcţia de Mediu

‘1 . UCI 2ű9

Nr. 1749638/6287/

Spre ştiinţă:
-Dna
Şos.
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Vergului nr.15, bI. H3A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11512/20.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1749638/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6287/27.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului H3A
din şos. Vergului nr.15, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, 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 tehtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm 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, în condiţii meteo
nefavorabile;

-2 ex. Acer sp. (arţar) e=25-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii
nefavorabile;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=8-9m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 Bucure$i, 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, )uându-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 lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd. Regina Esabeia nr 47, d poşt O5l3, sedot 5, Buasreşü. România
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prevederűor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierHor, în caz contrar aplicăndu-se

sancţiuni conform arĹ 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009.

Asociaţía de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, (a 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., arborĹ

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TREI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Nr. 1749661/6296ĺ 1. OCI 2019

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Diham nr5, bI. M5, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr11461/20.06.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1749661/26.06.2019 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.6296127.06.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M5
din aleea Diham nr.5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe terenT în data de
02.10.2019, 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 modifcăriIe şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1:

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, in condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=35cm h=12m;
-2 ex. Ailanthus aitissima (fais oţetar) O=30-35cm h=10-12m;
-1 ex. Uimus sp. (ulm) O=25cm h=llm, înclinat accentuat spre trotuar şi

carosabil.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e2Qcm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Jugians sp. (nuc) ®20cm h=Bm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului, trotuar şi carosabii.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 2, spre trotuar

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=3-4m - reducerea cu 112 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde spate bloc — sa 1:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocuiui şi trotuar, cu degajarea corpuiui de iluminat public
cât şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea pătrunderii iuminii naturale în
apartamenteie de Ia etajele inferioare.
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h6m - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului, trotuar şi carosabii.
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Spaţiul verde faţă bloc — sc.2, spre trotuar
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®20-25cm h=3-4m - reducerea cu 112 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Munkipiului 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 anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu b(oca căi(e đe acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentełor sau a deteriorării

construcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărüor, 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 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI

afişeze, în xerocopie, la avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor

Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterü.

Toaletare — 12 ex., arborL
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.186-192, bI. G9, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.11818/24.06.2019, înregistrată Ia RM.B cu
nr.1750719/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6449/01.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului G9
din b-dul Basarabia nr.186-192, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data
de 02i0.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 2412007, privind regementarea şi administrarea spaţiior verzi din intravHanu
Iocalităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) e=6Qcm h=20m - reducerea cu 112 din înălţimea
coronamentului în vederea evitării producehi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35-4Ocm h=14-16m - reducerea cu 113 din volumul
coronamentelor şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=30-4Ocm h14-16m - reducerea cu 113 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.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-3 ex. Acer sp. (arţar) 020-3Ocm h8-lQm - eliminarea ramurilor uscate din
coronamente;

-2 ex. Tilia sp. (tei) ®=25-3Ocm h=8-llm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Celtis sp. (sâmbovină), bitulpinale h8-lOm - reducerea cu 112 din Iungimea
ramuriior înclinate accentuat spre carosabil;

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=7-8m;
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h5-6m;

Ťjrĺ
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-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărh producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224) 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, in
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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU
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 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.

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 — 21 ex., arborL

DIRECTO XECUTIV,
Simo ria OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Sector 2,

Nr. 1751616/66641 j OCÎ. 1019

Spre ştiinţă:
-DIT -

- Asociaţiei de proprietari
Aleea Pantelimon nr.4, bI.O, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12286/27.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1751616/02.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6564/03.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui - privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arbonlor situaţi m spavul verde aferent blocului O din
aleea Pantelimon nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţflor, cu modificările şi completările ultehoare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpauJ verde faţă bloc,Iateral dreapta- parcare auto amenajată spre Piaţa Dobroieşti:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=6m;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) ®20cm h=5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=2scm h=6m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=5-6m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Populus sp. (plop) ®=50-6Ocm h=8-10m, trunchiuri fără coronament din care
1 ex, este uscat uscat 90%, iar aI doilea uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detertorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

Bď Regina Oisabeta nr. 47, ccd poştal 050013. seor5, Buaiieşu, Roitânia I,aiii



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor 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 pămánt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 2010.
La flnalizarea 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 a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arŁ4 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 emiterfl.

Toaletare - 5 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arborĄ uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo ar POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 L OCI 219

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Dna (
Str Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12083I26.06.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr1751634/02.072019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6570/03.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei ( privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Nifon
Bălăşescu nr.22, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, in data de
20.09.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocaiităţilor, 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:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - nrimpare:

Reducerea cu 113 din voĺumul coronamentelor şi ełiminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 in condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea faţadei ciădirilor i a reţelelor
aeriene stradaie, Ia următoarele specii de arbori:

-5 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35-cm h=11-12m
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 080cm h=16m
-2 ex. Acer sp. (arţar) ś3=20-35cm h10-1 lm

Plantaţie de aliniament - nr.pare
-7 ex. Acer sp. (arţar) O=20-45cm h=10-13m

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolelor din
aliniament:
Píantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 4:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=-25cm h=lOm, prezintă scorbură la baza trunchiului, în
declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr 18:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=45cm h=12m, uscat 80%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
PIantaţie de aliniament —vizavi de imobij cu nr 7:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm h=12m, prezintă scorbură profundă pe trunchi,
fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament — vizavi de imobilui cu nr.24:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură profundă pe trunchi,
fără aspect decorativ, (conform foto anexată).

Nr. 1751634/6570!
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Plantaţie de aliniament —imobi/ cu nr.32:
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=4ocm h=12m, prezintă scorbură profundă pe trunchi,

fără aspect decorativ, (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, ínt. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform ań.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborílor (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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 31
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 in funcţie de specie, astfel: 6 ex. în alveolele rămase libere în urma
defrişărfl, (cu păstrarea obligatorie a acestora) şi 25 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie
din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului
2021.

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
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 - 15 ex., arbori;
Deťrişare - 6 ex., arborĄ din care 1 ex, este uscat 80%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon aPOPA
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- r, ‘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

lt OTĂą%E,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Nr. 1750696, 1752218/6655, 6440!

Spre şthnţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.184A, bI. G1OA, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr12281127.06.2019, 11371/19.06.2019, înregistrate Ia P.M.B
cu nr.1750696/26.06.2019, 1752218/04.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6655/05.07.2019,
6440/01.07.2019 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţtei de proprietari privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului G1OA din b-dul Basarabia nr.184A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu
Legea nr 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificăńle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde faţă bloc — Iaieraĺ dreapta:

-2 ex. Acer sp. (arţar) e=2o-35cm h10-12m, înclinate 20° - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producehi de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform artS pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, 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 deteriorărfl 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. 30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaĺetare — 2 ex., arbori.

DIREC UTIV,
Simo ‘M,1JnaP A

Red: P.AJ3 ex.O8.lO.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i10C12019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PURLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Lazăr Florea sld. nr.3, bI. BB, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13190/10.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1755313/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7037/16.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 8B
din str. Lazăr Florea sld. nr. 3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 20.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în confcrmitate
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.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţîul verde faţă bIoc:

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 specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) S=3Ocm h=12m.
-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=2Ocm h=6m.

Spaţiul verde faţă bloc — ĺateral dreapta:
-2 ex. Acersp. (arţar)O=30-35cm h=10-llm.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=12m.
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=5-6m — eliminarea ramurilor uscate din

coronamente.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul v erde faţă bloc —Jaterai dreapta:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h5-6m, uscate 100% (conform foto
anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură
profundă pe trunchi cu Iipsa ciţindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arĹ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.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

Nr 1755313/7037/
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-eliminarea lăstarilor crescuţi spontan, se va executa cât mai curând, în vederea

asigurărfl unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a
materialului dendrologic rămas;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 8

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

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 2021.

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
verificării în teren a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 7 ex., arboń;
Defrişare - 3 ex, arboM din care 2 ex. uscate 100%;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

llrUCÎ. 2i9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.13188/10.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1755320115.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.7039116.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din
str. Aghireş nr.4, vă comunicăm 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. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
)ocaiităţiior, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare şi H.C.&M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaleta re:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Tiiia sp. (tei) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înciinate accentuat spre faţada blocului şi acoperiş i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 ramuriior uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bioca 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 Iucrăriior, 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 I-I.CG.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui 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., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţja de Mediu

Nr. 1755816/7147! 11. OCT. bJ9

CĂ TRE,
DI

Str,' ‚ secwr 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia RM.B cu nr1755816/17.07.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr7147118.07.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobiiului cu nr8 din str. Oradea, conform
Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr ‚ vă
comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.09.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiflor verzi din intraviianul locaiităţiłor, cu modificăriie şi compietăhie uiterioare
şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobĺŕ cu nr 8:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=8m, răsărit spontan, încastrat în
gardul imobilului pe care-i afectează (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se afă arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui 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 reţeielor aeriene şi creându-se condiţiile necesare piantărh
de material dendrologic tânăr

Precizăm că administratowi Iegal a) terenu)ui 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.&M.B. nr
304/2009, in 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 ?nălţimea exemplaruiui corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în curtea imobilutui din str Oradea nr8, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anuiui 2019, primăvara anului 2021, potrivit Angajamentului de plantare
nr7147/N 01.10.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 aiin.5 din H.C.G,M.B. nr 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui RM.B, in vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, În 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, încastrat în gard.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i t OCT. 2O9
CĂ TRE,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str, Fabrica de Gheaţă nr.17, bI.97, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13326/11.07.2019, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1755929/17.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7150/18.07.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 97
din str Fabrica de Gheaţă nr.17, vă comunicăm 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. 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 Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) @=35cm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre aleea de trecere, cu degajarea corpului de iluminat public şi
eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramuriior uscate din
coronament;
SpaţiuI verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=3-4m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada biocului;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiuĺ verde spate bioc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h5-6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3Ocm 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, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bioc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h3m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Acer sp. (arţar), trunchi fără coronament O=3Ocm h=3m, uscat 100%

Nr. 1755929/7150!
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(conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija AD.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuăndu-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 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 anuluD;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărh de material

dendrologic tänăr.
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 toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor 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 20-2Scm, măsurată

Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie đe specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă

optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 aIin.5 din HC.G.M.B. nr.

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

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

art.4 din aceIaşi act normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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.

To&etare - 8 ex., arbori;
Defńşare - 2 ex., arbori, uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L UCŢ. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULU1 PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Dna
Str. :‚ Sector 2

(In trotuar- str. Semiĺunei nr. 9A, SectoruI 2)

Referitor Ia adresa dvs,, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1760224/01.08.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr7699/02.08.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nai
privind emiterea avizului de specialítate pentru intervenţía asupra arborelui sítuat în trotuarul dín
faţa imobilului cu nr.9A din str Semilunei, vă comunicăm 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. 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
In trotuar, în faţa imobiluĺui cu nr 9A din str. Semflunei:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) @35cm h=lOm, Iipit de gardul imobilului pe care îl
afectează, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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.

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, în alte zone deficitare în vegetaţie din sector1 în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbora

DIRECTORSECUTIV,
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eL PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i 1. UUL LI

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
- Dna
Str 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr15035/30.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1760290/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr7703/02.08.2019, prin care transmiteţi spre
soiuţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arbodlor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T3B, sc.A din str, Petre Antonescu nr3, vă
comunicăm 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. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaŞuI verde spate bloc — parcare auto amenajatä (ĺocuriie cu nr 11 şi nr 12,):

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm 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.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi 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 deteriorărh 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 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.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, in xerocopie, Ia
aviziewl blocului sau intr-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,
Simona4ńaflana POPA

p

( Întocmit: Expefl Pflcopi Anişoara
ő

Red. P.A.13 exIOB 10.2019
— prezentul aviz afost postal pe site- uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I t UGI 2012

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna i

Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15032/30.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1760335/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7711/02.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor sátuaţi în str.Turnătorilor nr.8, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 02.10.2019, 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, H.C.&M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaleta re:
Domeniul pubĺic — str Tumătorüor nr.8:

-5 ex. Populus sp. (plop) ®=50-GOcm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din voiumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
DomeniuI public - str Tumătorilor fără nr.potaI:

-3 ex. Populus sp. (plop) e=4o-4scm h=5-6m, trunchiuri fără coronament, uscate
100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia 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 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 toaletărilor şi
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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 refacerea fonduluí vegetal, în compensarea arborílor uscaţi, avízaţí 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 Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în Iocaţiile unde s-a efectuat defrisarea, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 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 plantărilor în compensare, 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.
To&etare - 5 ex., arbori
Defrişare - 3 ex., arborĄ trunchiuri fără coronament uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim'

O 8. o o: zn

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 t OCŢ 209
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicň nrÁ4, Sector 2

Spre ştflnţă:
- DI
Str. Sector 2,

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.1761833/07.08.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.7894/08.08.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă spaţiului verde aI blocului C5 din str
Maior Coravu nr.9-15, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019,
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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde ťaţă bloc — parcare auto (Iocul cu nr.8):

-1 ex. Juglans regia (nuc comun) O=3Ocm h=12m, înclinat spre parcarea auto - reducerea
cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerii de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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 i afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl
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 deteriorărH construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

Petentul 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 la data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

Întocmit: Expi

69
Red: P.A.13 ex.107lO.2019 Oí'
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB. —.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2019
Nr. 1762592/7966/

CĂ TRE,
Ministerul Afacerilor interne

Direcţia Generală de P011ţie a Municipiuluî Bucure$i
Secţia 6 Poliţie

Str PauI Greceanu nr36, Sector 2
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.15434/02.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1762592/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7966/09.08.2019, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi pe str. PauI Greceanu nr.36, vă comunicăm 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. 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:
In trotuar, Iipit de garajul imobflului:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h11m, răsărit spontan —

reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care afectează garajul situat în curtea imobilului
cu nr.36
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
In trotuar - imobfl cu nr.36:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=15-l7cm h=5-6m, răsărite spontan, Iipite
de garajul imobilului de Ia nr.36, pe care-I afectează,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi pe domeniul public, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astťel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.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);

-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 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 toaletărilor şi
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defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.GM.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, A.D.P. sectorul 2 are
obligaţia plantării a 2 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, în alte zone pe
care Ie aveţi în administrare de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare,
în toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ar[.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB, in vederea
verificărü în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 1 ex, arbore;
Defńşare - 2 ex., arborĄ răsădte spontan.

DIREÇTQR EXECUTIV,
S. onfl(qr4ana POPA

“ÉťpINflM4t'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eiectronicii nr.44, Sector 2
Spre şthnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Aromei nr.3, bI.3, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr15427/02.082019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1762601/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr7969/09.08.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 din str. Aromei nr.3, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 2709.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravílanul Iocalităţilor, cu modificărfle şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde fată bloc, sa 1 — Iateral stânga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărH producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Morus sp. (dud) ®=25-4Ocm h=11-13m, înclinate uşor spre carosabil;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) =35cm h=14m.

Spaţiul verde spate bIoc, sc. 2:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=25cm h=lOm inclusiv reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89,

int. 224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normale de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teńtoriul 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 construcţhlor 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 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 — 5 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmon a POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
-DI
Str. - Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1763107/12.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8049/13.08.2019, prin care solicităemiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în aliniamentul
din str. Arh. Gheorghe Mandrea nr.1 vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 16.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regIementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.11412011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrui plantaţiilor de aliniament din Municipiui Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rädăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Plantaţie de aliniament — imobü cu nr. 1:

-1 ex. Tiiia sp. (tei) 035cm hlOm, situat Ia o distanţă de ccaîm faţă de gardul
imobilului, sistemul radicuiar dezvoitat Ia suprafaţă a deteriorat trotuarui făcându-I
impracticabil, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), çonform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui 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 reţeleior
aeriene şi creându-se condiţiiie necesare plantării de material dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul tegat aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărUor, în caz
contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
30412009, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului đe de 20-2Bcm,
măsurată Ia înăiţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exempiaruiui corespunzătoare
circumferinţei ín funcţie de specie, asťel: 1 ex. în alveola rămasă iiberă, în urma
defrişării (cu păstrarea obligatorie a alveolei), iar 5 ex. în alte zone deflcitare în vegetaţie
din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anuiui
2020.

Nr. 1763107/8049! ťJGCŢ 299
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu d

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Expyrt Pflcopi Anişoara

ľĺ

08.acr 2019
Red P.A./3 ex (09.10 2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

hflpitwnv.pmb.roIinstituliipdmariaIdireçtiiidirectia mediu/avize arbori in consultarelavize arbod in conşultare.php, pe data de

4I I

aIinS din H.C.G.M.B. nr
in cadrul P.MB, în vederea
se vor aplica sancţiuni conf.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. OCi. 2019

CĂ TRE,
Dna -

Str, ‚ sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr1763787/13.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.8099/14.08.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.41 din str.
Spinului, conform Certificatului de Moştenitor i 1, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr.41:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=35cm h12m, Iipit de gardul imobilului cu nr43 -

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 şi cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat
spre acoperişul imobilului de Ia nr.43.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA

/ľc

M
/Š Intocmit: Expt Pricopi Anişoara
-o ‚‚

Reď PA.13 exíă8ąbaqjp. (1 °8
— prezentul aviz atost postat pe sile- uI PMB. Oji
htjJt#yDşpb.rpľ,nstitutiiÍpdmaria/directiildiręçtip modiuiavize arbod in ccnsullar&avize arbod in conşulţpre.php. oe data de
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‘‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i t OCÎ. 2O
CĂ TRE,

Di Dumitru PauI-Florin — administrator
Staţie Distribuţie carburant Petrom

Str. Mântuleasa nr.35, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr1767435/2L08.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr.9703l28.08.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.35 din str
Mântuleasa, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.09.2019, 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 modificările şi completările ulterioare şi H.C.&M.B. nr.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toa Ieta re:
Curte imobÜ cu nr.35:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=16m, Iipit de clădirea imobiluiui vecin, de Ia nr.33
- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri1 în condiţii meteo nefavorabiIe.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenuiui pe
care se afiă arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (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 bioca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorui iegai 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 valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare— 1 ex., arbore.

DIRECTOR
Simoa

Întocmit: Expe ricopi Anişoara

o
Red: P.A.13 exjOB.1O.2019 .

— prezentul aviz afost pastat pe site- ul PMB. t.j'

p:fţw.pmb.roţinstitutiiIphjmadaIdirecŰiIdiredia mtuIavize arbori in cçnsutlarelavize arbod in consuttare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ÜCT. 2Ü;
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
- DI I
Şos. Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.17135/23.08.2019, înregistrată Ia RM.B cu
nr 1768638/30.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr9883/02.09.2019, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui rivind emiterea avizuiui de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 116A din şos. Fundeni nr227, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 02.10.2019, 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 Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;
Spaţiul verde spate bIoc — parcare auto amenajată (ĺocul

-1 ex. Robinia sp. (salcăm) O=2Ocm h=5m, uscat 100%(conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2

(nr de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.QM.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării 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 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 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării unui ex.
arbore tănăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului đe 20-2Bcm, măsurată Ia
înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în spaţiui verde aferent btocului în prima perioadă optimă de plantare, În
toamna anului 2019, primăvara anului 2021.

La finalizarea iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi
obhgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui RM.B, În vederea
verificărU În teren a plantărilor În compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4
din aceIaşi act normativ.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să Îi afişeze, în xerocopie, Ia
avizierul blocuiui sau într-un ioc vizibil, pentru Înştflnţarea tuturor Iocatariior

termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
— 4c, arbore, uscat 100%.

DIREC' R
Simon ariąatPoP4°;

Red: P

Întocmit: Exş,7icoiAnioara

— prezenlul avjz afos s aI pe site- uI PMB,
http:Ilwvn,.pmb.rolinstitutii(primarip(directiiţdirectia mediuiavize arbori in ççn$ultarelpvize arbori in nsuItare.php. pe data de .
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i oCi 2P9
Nr. 1773170, 1749664, 1747952/10538, 6297, 6013! I t OCT. V

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI
Şos.

- 3ector 2
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Vergului nr. 19, bI.H4, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.18735/10.09.2019, 11460/20.06.2019, 10220
/06.07.2019, înregistrate Ia P.M.B cu nr.1773170/16.09.2019, 1749664/26.06.2019,
1747952/20.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10538/17.09.2019, 6297/27.06.2019,
6013/21.06.2019 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-Iui i şi a
Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului H4 din şos. Vergului nr. 19, vă comunicăm
că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,
Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m, înclinat accentuat spre trotuar şi

carosabil - 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.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stănga:

-lex. Acer sp. (arţar) e=3Ocm h=lOm - 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 şi degajarea reţelelor aerine stradale;

-lex. Acer sp. (arţar) e=35cm h=lOm, prezintă o şarpantă cu galerii de
ciocănitoare, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-lex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=5m — reducerea ramurilor în vederea degajării
corpului de iluminat public.

I,a iBd. Revina Ehsabela nr 47. cod nosial 050013. sedor 5. BUCUÍESIi. Ramůnia



Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată (Iocurile de parcare cu nr 1 şi nr 2):
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=7m, viabil - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentuluí şi eliminarea ramuriior uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile şi degajarea corpuiui de iiuminat public.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată (Iocuńle de parcare cu nr6 şi nr 7):

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 112 din lungimea
ramurilor înclinate spre parcarea auto cu degajarea corpului de iluminat public.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (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), evacuändu-se masa lemnoasă pentru a
nu bioca căiie de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorui iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, 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 la 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 vizibil1 pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 9 ex., arborL

!ntocmit: Expfl Pricopi Anişoara

Re6 P,AJ3 ex.IO8 1O 2019
— prezentul av'z afost poslat pe site- ul PMB
htlD:iJvn omb ro!inştitutiilprimprjaidiręct,iídirectip mediu/avize arbad in c0nsulr&avizę arbod in consultpre.php, Ue data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

J L UUL 1I»3

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. Sector 2

(Planta ţie de aliniament- str. Aprodul Purice nr 11, Sector 2)

o Referitor ia adresa dvs., nr19405/16.09.2019, înregistrată Ia RM.B cu
nr1775262/23.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr10841i24.09.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei orivind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Aprodul
Purice nr.11, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019,
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 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 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:
Plantaţe de aliniament — imobU cu nr 11:

-1 exjilia sp. (tei) O=3Ocm h=Bm, prezintă scorbură deschisă Ia baza
trunchiului, înclinat 20D spre trotuar şi carosabil, în declin biologic, pericol de prăbuşire

__

(conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R

Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor 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 bloca căile de acces1 luându-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 defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304i2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.&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

I,aiiI
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circumferinţei în funcţie de specie, 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării (cu

păstrarea obligatorie a acesteia), iar 5 ex. arbori, în alte zone deficitare în vegetaţie din

sector, în 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.B. nr.

304/2009, aveţí obligaţía de a anunţa Direcţia de Medíu din cadrul RM.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 emiterH.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic.

DI ‚ŞXECUTIV,
POPA

Întocmit: Experţiricopi Anişoara

08.QCŢ ??
Red: P.A./3 exOB1O2019
— prezenlul aviz afost postal pe site- uI PMB
hlţp:I/www pmb roj,nsl,ţuţiiíprimpr,aldjrectjjţđjrj mediulayize arbori in consullpre/avize arbori in consultar&phD. e data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Direcţia Generală pentru Administrarea

Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Grădiniţa cu nr.234
Intrarea Pontonului nr. 1-5, Sector 2.

Referitor la adresa dvs.4602/24.09.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1776348/25.09.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.10956/26.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea grădiniţei cu nr.234 din intr. Pontonului nr.1-5,
vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe teren, În data de 02.10.2019, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI cu nr 1-5:

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, la următoarele specü de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 035cm h=llm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=3scm h=lOm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h8-lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) O=4Ocm h12m, prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal 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 al acestora (cu excepţia
eliminărfl ramurilor uscate şi frănte, 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.R. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 5 ex., arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Administraţia Patrimoniului Protocolului

De Stat R.A. — S.AJ.FJ.
Str, Fabrica de Glucoză nr.3A, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. Sector 2,
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Curte imobfl str Batiştei nr 13, Sector 2 - fostă Ambasadă a & UA.)
Referitor Ia adresele A.D.P. Sector 2 nr.6127/14.05.2019, i a Direcţiei Venituri Buget Local

sector 2 cu nr 269783/02.08.2019, înregistrate Ia P.M.B cu nr1737731/17.05.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 4399/20.05.2019, 9371/20.08.2019, prin care transmite spre soluţionare cererea
d-iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în curtea imobílului cu nr.13 din str. Batiştei, vă comunicăm că Ia verifĺcarea efectuată pe teren, în
data de 27.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocahtăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.GM.B. nr304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teňtohul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 13 - din str Batiştei:

Reducerea cu 1)3 din voiumuI coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele spech de arbori:

Arborfl afectează imobilele de pe str Blanduziei i str Tudor Arghezi nr 11, sectorul 2.
-1 ex. Umus sp. (um)O=30cm hllm;
-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) =50-55cm h=14-16m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-35cm h10-12m;
-1 ex. Moms sp. (dud) e=3Ocm hllm.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruluí Iegal aI 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-toamna), pentru a nu f afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frănte, 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 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.

PrezentuLavjz.are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
)OrĹ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. 0612013
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. Sector 2,

Referitor la adresa d-nei înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1756852/19.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7262.a/22.07.2019, prin
care solicită emiterea emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui 15B din str. Opanez nr.3, vă comunicăm 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. 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:
SpaţuI verde faţă bloc, sa 1:

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 specii de arbori:

-5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30-35cm h=10-llm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm h=llm, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicărfl coronamentuiui;
-1 ex. Tilia sp. (tei) S=2Ocm h=5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, sa 2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=3ocm hBm — eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu l/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor
înclinate accentuat spre carosabil.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr. 1756852/7262.aI
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilcr, in caz contrar aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petenta în calitate de administrator 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 emiterU.
Toaletare — 1O ex., arbort
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
í Direcţia de Mediu

15. UW.20J9

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. - ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Opanez nr.5, bI.71, Sector 2

Referítor Ia adresa d-nei înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1756852/19.07.2019 şi :a uirecţía de Mediu cu nr. 7262.b/22.07.2019, prin
care solicită emiterea emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 71 din str. Opanez nr.5, vă comunicăm 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. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — ĺateral stânga:

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 specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=lOm;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, a

următoarele specii de arbori:
p -1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) ®=2Ocm h=5m;

-1 ex. Prunus armeniaca (piersic) O=25cm h=6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m.

Spaţiul verde spate bIoc;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-1 Om, Iipite de gărduţul blocului;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=25cm h=Bm, inclusiv reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor care afectează faţada blocului;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din

coronament;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor care afectează faţada blocului.
Spaţiul verde spate bĺoc — spre trotua

-5 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-lOm;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=20-3Ocm h=8-llm;

iI
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-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurüor

înclinate accentuat spre trotuar;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 035cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

care afectează faţada blocului;
-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=6-8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 eflminării 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.

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.
Toaĺetare —28 ex., arĎot
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. OCT. 2013
CĂ TRĘ

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.210-216, bl.M15, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1757337/22.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7294/23.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului M15 din b-dul Basarabia nr.210-216, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 02.102019, 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

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, Ia următoarele specii de arbori:
SpaţuI verde faţă bloc — sc. 1:

-1 ex.Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm - inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri
vederea ridicării coronamentului.

-1 ex.Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului şi reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat
public

-2 ex. Populus sp. (plop) ®=50-6Ocm h18-20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamenteior în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, Ia următoareie
specii de arbori:

-2 ex. Aesculus hippocastanum (catstan) O=30-35cm h=10-12m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1, Iateral stânga — parcare auto amenajată (locurile de parcare
cunrl, 2ş13):

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=llm, înclinat spre parcarea auto - reducerea cu
1/2 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.
Spaţŕul verde faţă bloc — sc.2: PR%

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor încli acg spre faţada blocului,
Ia următoarele specii de arbori: (

_____________

— ‘.
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-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=1 1 m, înclinat spre faţada blocului pe care o

afectează - reducerea cu 34 din înălţimea coronamentului, în vederea echilibrărU i
regenerării arborelui;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicărfl coronamentului şi reducerea ramurilor în vederea degajărfl corpului de iluminat
public.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3:

-1 ex. Armeniaca vulgaris (cais), bitulpinal h=lOm;
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=35cm h=13m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm)) 035cm h=12m — eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamentului;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=10-2Ocm h=3-4 - reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului;
-1 ex. Acer sp. (arţar)) O=25cm h=lOm, înclinat spre bloc — reducerea cu 1/2 din

înălţimea ramurilor in vederea regenerării şi echilibrărU arborelui;
-1 ex. Quercus sp. (stejar)) S45cm h=16m - doar reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor care afectează faţada blocului şi a ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi
carosabil.

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicărfl coronamentului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lOcm h=3m — eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=2Ocm h=5m - reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=3Ocm h=lOm — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

ridicării coronamentului;
-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=25cm h=lOm — eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=2ocm h6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

care afectează faţada blocului.
Spaţiul verde spate bioc — spre trotuar

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=30-35cm h=1O-12m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bíoc — Iateral dreapta, aĺeea de trecere:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, pe
cca.h 2m, în declin biologic, (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=l7cm h3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor 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 frănte, 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 condiţülor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm đe Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform ań.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării în teren a plantăriior în compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 26 ex., arbori
Defńşare - 2 ex., arbor din care 1 ex, este uscat 100%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ERflSflJJflI 1 OCi1Ü1
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna i

Str. — Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei i, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1758236/25.07.2019 şi Ia Direcţia de Meuiu cu nr.7440/26.07.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în apropierea
imobilului din str. Biserica Mărcuţa nr.1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.09.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriut Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Ąrboń situaţi în apropierea imobilului cu nr 1
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 specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=30-35cm h=B-1 lm, Iipit de gardul imobilului;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=6m, inclusiv reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungime

înclinate accentuat spre clădirea imobilului.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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, în caz contrar aplicându-se
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.
Toalęjar&—3 ex., arboň.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. 0C12019
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

(Planta ţie de aliniament- b-dul Pieae de Coubedin nr2, nr.4, bL2, nr. 6, bL3, sc.8, magazin
Carrefour intersecţie cu Mc Donald s, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 14187123.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipíului
Bucureti cu nr1759932131.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7603/01.06.2019, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, situaţi în plantaţia de
aliniament din b-dul Pierre de Coubedin inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi
in tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), vă comunicăm că1 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 şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Planiaţie de aüniament — imobfl cu nr.2 (staţe 5. TBj:

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, cu degajarea firelor aeriene stradale, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 025cm hlOm.
Plantaţie de akniament — imobfl cu nr. 4, b/. 2:

-1 ex. Morus sp. (dud) =30cm h=12m.
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr.6, bL3, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2scm h9m.
Pĺantaţie de aliniament — Grădiniţa cu nr. 188:

-3 ex. Acersp. (arţar) O=25-3Ocm h=10-llm.
Plantaţie de eliniament — magazin Carreťour intersecţie cu Mc Donald s:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=20-25cm h=8-9m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 0211252.77.89,

int. 224), 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 Bucureşti1 in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
ramurilor uscate şi frănte, operaţiune 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 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.

Pre,flÁĄiv.iz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
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2i_ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştHnţă:
- DI'
Str.
adresă de e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., nr.14993/13.07.2019, i a înregistrate Ia P.M.B
cu nr1760309/01.08.2019, 1757137/22.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr7706/02.08.2019,
7293/23.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în aliniamentul din str. Munţii Buzăului nr.18, vă comunicăm că Ia veriFicarea
efectuată pe teren, în data de 20.09.2019, 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 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:
Plantaţie de &iniament — str. Munţii Buzăuiui nr. 18:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) =20-25cm h4-5m, viabili - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar ş eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 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, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare —2 ex., arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. QCŢ 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-Dna
Şos. ŕ' Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr15002/30.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucure$i cu nr.1760360101.082019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7721102.0B2019, prin
care transmiteţí spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în aliniamentul din şos.
Andronache nr.164-166, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
0210.2019, 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 completăriie ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
aprobarea Normelor 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:
Toaletare:
PIantaţie de aliniament — imobil cu nr 164-166:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=8-lOm — reducerea ramurilor în vederea
degajării reţelelor aeriene stradale si eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Pĺantaţie de aíiniament— imobil cu nr 162:

-1 ex. Acer sp. (arţar) =30cm h=lOm, prezintă scorbură deschisă Ia baza
trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbusire, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

-toaietarea se va executa 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 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);

-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 iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Nr. 1760360/7721/
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defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr.

1 la H.C.GM.B. nr 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.&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 inălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, asťel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma

defrişării cu păstrarea obflgatorie a acesteia, iar 5 ex. arbori în alte zone deficitare în

vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019,
primăvara anului 202Ó.

La fĺnalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 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
veriflcărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

l Direcţia de Mediu

15. OCI 2Oi

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nrA4, Sector 2
Spre ştiintă:
-01-
Str.
Adresă de e-maií: i

Referitor Ia adresa dvs., nr.15426/02.08.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr1762535/08.082019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7961/09.08.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui kI_I.. privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in a,iiiiamentul din str. Invalid Suliga
nr.71, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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 modiflcările 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
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobÎl cu nr. 71 din str. Invalid Suliga intersecţie cu str. Tărcäuş:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre clădirea
imobilului, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020-25cm h=5-6m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=lOm, afectează acoperisul imoblului.
-1 ex. Sambucus nigra (soc) O=2Ocm h=lOm - 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.
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr 71 din str Invalid Suliga:

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=20-25cm h=8-lOm - 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 şi cu 1/2 din Iungimea ramuriior înclinate accentuat spre clădirea imobilului.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, 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

Nr. 1762535)7961/
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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 — 1O ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Si Mariana POPA

Întocmit: ExPpPricoPiAnioara

1t OCT.2019

Red: P.A.13 ex/1O.1O.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://vn..DmbroíInstiIutji/prjmada/djredjjţdiręçtip mediwavjze arboň in consultareíayize arbod in consultpre.php, De data de
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k'j24 PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. OCi2J9
CA TRE,

DL
-

Str, I Sector 2Spre ştiinţă
-DI
Str Sectorul 2
- ADP. Sectorul 2
os. Electronicii nr.44

Referitor Ia adreseie dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.1766143/22.08.2019,1756779/19.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.9489/23.08.2019, 7258/22.07.2019 prin caresolicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curteaimobilului cu nr.76A, ap.2 din str. Popa Nan, vă comunicăm că Ia verifîcarea efectuată pe teren, îndata de 27.09.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cuLegea nr 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanuliocaiităţilor, cu modiflcăriie şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele deprotecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm;Toaletare:
Curte imobfl cu nr. 76A, ap. 2:

-1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) e=2Scm h7m, viabii, Iipit de gardul imobilului vecin,acoperit cu iederă, prezintă o arpantă înclinată spre curtea imobilului de Ia nr.76 - reducereaacesteia cu 1/2 din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI terenului pe care se aflăarboreie, . - ap.2, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, in perioada derepaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aIacestora (cu excepţia eiiminărü ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in oriceperioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-semăsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţieiIucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea prevederiloravizuiui şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar apbcându-se sancţiuni conform art. 6,pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 30412009.

Menţionăm că pentru arborele situat în faţa imobiluiui dvs, pentru care aţi primit avizuleliberat de PMB- Direcţia de Mediu i pe care i-aţi atasat Ia prezenta, vă comunicăm că Iucrărilede toaietare se vor executa de către ADP Sectorul 2, administratorul iegal aI terenului pe care seafiă arborele.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTO NECTIV,
Simona h3ag.a P&pA

j Intocmit: Expe7)P7copi Anişoara
*

Red: P.A./3 ex.lOg,
.

— piezentuí aviz afast pos(a( pe site- uI PMB
hţtflM.nitpmb.roiipstittlţiilprimpriwdirectiildireçtia mediuÍpvize prbori n consultare/avize ?rbch in conşultsrephp. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. O gi 2Üi
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBÎLIARB-dul Regina Elisabeta nr 16, Sector 3Spre ştiinţă
- Dna
Str. ĺ Sector 2

Referitor la adresa d-nei
‚ înregistrată ia Primăria Municipiului Bucureticu nr1766407/23.O8.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.9567/26.082019, prin care solicităemiterea avizuiui de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea imobilului cunr30 din str. Armenească, conform Contractului de Vânzare Cumpărare i, văcomunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.09.2019, s-a inventariat următoruimaterial dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr 24/2007, privind regiementarea şiadministrarea spaţiilor verzi din intraviianui iocaiităţiior, cu modificările şi completările uiterioareşi H.C.&M.S. nrSO4/2009 privind Normele- de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriulMunicipiuiui Bucureşti, avizăm:

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiJ cu nr.30 - spate:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=llm, răsărit spontan, situat Ia odistanţă de cca.5Ocm faţă de garui din beton al imobilului vecin, pe care-I afectează,(conformfoto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija administratoruluiiegal al terenului pe care se afiă arboreieĄEi. conform prevederiior H.C.G.M.B. nr 304/2009privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuânduse masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire aaccidenteior sau a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiflenecesare plantării de material dendroiogic tânăr.
Precizăm că administratorui iegal al terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectareaprevederilor avizului şi a tehnologiei de speciahtate privind execuţia defrişărilor, în caz contraraplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009.Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederflor H.C.G.M.B. nr30412009, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Iaînăiţimea đe lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei înfuncţie đe specie, in alte zone deficitare in vegetaţie pe care ie aveţi în administrare, in primaperioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 202ÔLa finalizarea lucrărflor de plantare conform art9 aľn.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţiobligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU în teren aplantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi actnormativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.Deťrişare — 1 ax., arbore.
DIRECTOR EXECUTJV,
Simona»QPA Întocmit: Exp P opî Anişoara

tifať1?ďj42:nB.uIPMB.

__________
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
DI

Şos. ( ctor 2

Referitor ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1767194/27.08.2019 şi ia Direcţia deMediu cu nr.9704128.08.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de speciaiitate pentruintervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr76 din şos. Gherase, conformCedificatuiui de Moştenitor nr î ct de Partaj cu Incheiere de Autentificarenr L vă comunicăm că a verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, sa inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007,privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul iocaiităţilor, cu modificările şicompletările ulterioare şi H.C&M.B. nr30412009 privind Normee de protecţie a spaţiflor verzi depe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobi( cu nr 76:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h12m, Iipsă scoarţă pe trunchi, in declin biologicavansat, perico de prăbuşire, (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratowluiIegal ai terenului pe care se află arboreie, conform prevederiior H.C.G.M.B. nr 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiu)ui Bucureşti, evacuăndu-se masaIemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidente(or sau adeteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţflle necesare plantăriide material dendrologic tânăr
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectareaprevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrarapiicându-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. nr304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţš obligaţia plantării a 6 ex.arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată iainălţimea de im de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei infuncţie đe specie, în curtea imobilului sus menţionat in prima perioadă optimă de plantare, întoamna anului 2019, primăvara anuiui 2020 potrivit Angajamentului de plantare nr9704INOB.10.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304(2009, aveţiobligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea verifĺcării în teren apiantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi actnormativ.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emíterii.
Defriş4 ex., arbore, în declin biologic

Íntocmit: Ex19eşt ‘ricopi Anişoara

— prezentul aviz afosl pnstat pe site- iiI PMB. oc,,.htlp flwww omb mędiulpvize arbor, in coiisullpre)av,zę rbori In consultare php e daia de /
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Str
DI

Nr. 1773272/10621/ 6cr 2013

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1773272/17.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 10621/18.09.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobiiului cu nr33 din str.
Dionisie Lupu1 vă comunicăm 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.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzš 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 spate imobfl cu nr.33:

- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=20-35cm h=9-llm,răsărite spontan,
Iipite de gardul imobilului - 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.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se afiă situat arborii conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic al
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, 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 Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 4 ex., arborL

DIRECT
SimonaĘPO

Red: P.A./3 ex,109.1O.2019 /— prezenlul aviz afost postat pe site- uI PMB, lfltlpJI.pmD.rp/institutiiiohmaha/iręctiUdirectia mediuĺpvize arbori in consoltare/avize arbęn in consultpre.php, pe data de “Cţ ‚
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15, 0C12019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electroniciî nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. - Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui -. ?nregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti
cu nr.1775071/23.092019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10839/24.092019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentul din str. Bujorul AIb nr.63, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren1
în data de 02.10.2019, s-a inventariat următoru) 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 aprobarea Normelor 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:
Toaletare:
Plantaţe de aliniament — imobil cu nr 63:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm 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, în condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale i a corpului de iluminat.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Plantaţie de aiiniament — imobU cu nr. 63:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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, astíei:

-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), pentw 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);

-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 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 toaletărilor şi

Ci I

Nr. 1775071/108391
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defrişărilor, 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 arboreţuj 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alveola rămasă (iberă, în urma defri$rii cu
păstrarea obligatorie a acesteia, în prima perioadă optimă de plantare, in 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, in vederea
verificării în teren a plantărilor 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 emiterii.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

ţAUJC1p1

SF%TZ
Întocmit: Expert Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dl

Sector 3

(Pianta ţie de aliniament - str Pârgaälor nr 56, Sector 2)

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr1776395/25.09.2019 şi Ia Direcţia oe Mediu cu nr.10963/26.092019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
în plantaţia de aliniament din str Pârgarilor nr.56, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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. nr304/2009 privind aprobarea Normelor 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
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Pĺantaţie de aliniament - imobfl nr 56:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură deschisă pe trunchi
arpante uscate, în declin biologic, pericol de prăbuşire (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 construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creăndu-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic
tâ nă r.

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 defri$rilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform 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 in funcţie de specie, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă în aliniament
cu păstrarea obligatorie a acesteia în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
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anuiui 2019, primăvara anului 202Ó
La finalizarea 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 RMB, în vederea
verificărü în teren a plantăriłor în compensare. În caz contrar se vor apUca sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex., arbore.

DIREÇJQJç$4ĘCUTIV,
Sim%tt-Mańáti POPA(ą

\\flE MEDIU)

M Á b

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara

tt QCI2

Red: P.AÍ3 ex.lO,1O.201g
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
httpIĺvňw,.pmb.roţÍnstiIuţiiprimariaidirectiUdireçtia mediuţavize arboń in cpnsu!tarelayizę arboń in çonsullare.nhu, pe data de
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i PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

iU. uCĺ. lu1

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari — administrator dna
os. Pantelimon 247, bI.54, Sector 2
- Asociaţiei de proprietari
os. Pantelimon 249, bI.48, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12279/27.06.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1751621/02.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6565/03.07.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiilor de proprietari privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 54 i blocului 48 din os. Pantelimon nr.247 respectiv 249, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 11.10.2019, 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:

1. os. Pantelimon nr.247, bI.54:
SpaŞuI verde faţă bloc:

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 specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m.
-1 ex. Platanus sp. (platan) e=45cm h=12m- reducerea ramurilor înclinate spre

aleea de trecere cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate
2. os. Pantelimon nr.249, bI.48:
Spaţiuĺ verde faţă blcc, sa C:

-2 ex. Populus sp. (plop) e=SOcm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bIoc, sc.B:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h7-lOm — eliminarea unui etaj de ramuri, în
vederea pătrunderii Iuminii naturale în apartamentele de Ia etajele inferioare
Spafiul verde spate bloc, sa C:

-5 ex. Tilia sp. (tei) e=25-3Ocm h=10-llm- eliminarea a 2 etaje de ramuri, în
vederea pătrunderii Iuminii naturale în apartamentele de Ia etajele inferioare

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=10-llm, - reducerea ramurilor care afectează
faţada blocului cu % din lungime

I4J iI
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-1 ex. Acer sp. (artar) 030cm h=lOm- eliminarea a 2 etaje de ramuri, în vederea
pătrunderii Iuminfl naturale în apadamentele de Ia etajele inferioare
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

1. os. Pantelimon nr.247, bL54:
SpaţuI verde faţă bioc, sa C:

-1 ex. Prunus sp. (corocdus) trunchi fără coronament O=2Ocm h=3m, uscat
100%, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252,77.89 int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şř frânte,
operaţiune ce se 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 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederiíor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea 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 finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.S. 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.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor
Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 15 ex., arbori;
Oefńşare - 1 &x., arbore, uscat 100%.

DIRECTQ$ZgW1JTJV,

\. L2'4) Întocmit: Expep1rcopi Anişoara

Red: PA33 eW14.1O2019— prezentul aviz aiost postat pe ş'te uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
AĐMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.208C, bI. G7 bis, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13173/10.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1755332/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7044/16.07.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cereri(e Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului G7
bis din b-dul Basarabia nr.208C, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 02.10.2019, 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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

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 specii de arbori:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=45cm h=lGm.

Aiee intrare în bloc:
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-3Ocm h=1012m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere, eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamentelor şi eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiurilor;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=45cm h=15m.
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) =35cm h=13m, prezintă scorbură pe trunchi -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de

ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, în vederea regenerărfl şi echilibrării arborelui.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamentului;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=25-3Ocm h=10-12m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=3Scm h=12m - reducerea cu 1/2 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
AIee intrare in bioc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=l7cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.7L89, int. 224), 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, astfel:

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

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

Frecizăm 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 toaletărilor şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304i2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de đe 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 finalizarea Iucrărilor de plantare conform ań.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărU 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 - 9 ex., arbori;
Defńşare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

D1RECTDR EXECUTIV,
SimopańkWOPA

1
Întocmit: ExpertPricopi Anişoara

/

Red: P.A.13 ex.14.1D 2019
— prezentul aviz atosI postat pe site- ul PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

18. OCT?OW
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari — administrator dna ( -

Str.Opanez nr.2, bi. L1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei - înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr1756852/19.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7262. /22.07.2019, prin
care soiicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului L1 din str. Opanez nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 11.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modiflcăriie şi completăriIe ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde faţă bloc:

-1 ex. Popuius sp. (piop) S=3Ocm h=16m - reducerea cu 1/2 din vclumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentui de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

-2 ex. Prunus sp. (corcodu) =2Ocm h6m- reducerea ramurilor înclinate spre
faţada blocului cu % din Iungime.

-1 ex. Armeniaca vuIgaris (cais) O=25cm h=7m- reducerea ramuriior înclinate spre
faţada blocului cu % din Iungime.
Lângă trotuar:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonilor
i spre carosabil cu % din Iungime., ia următoareie specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus ) ®=2Ocm h=6m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=7m.
-1 ex. Tilia sp. (tei) 030cm hOm.
-1 ex. Albitzia sp. (arbore der mătase) bitulpinal hlOm.

SpaŞuI verde spate bIoc:
-1 ex. Amigdaius nana (migdai) bitulpinal h=Bm- reducerea ramurilor înclinate

spre faţada blocului cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate i frânte.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Spaţiu/ verde faţă bloc,:

-1 ex. Prunus avium (cires) 015cm h=3m, uscat 100%, (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

1a rii

Nr. 1756852/7262.

Bd. Reina Elisabeta nr 47. d poştal 050013. sedor 5, BucuresU. Románia



Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeleior aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform artS pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU 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 condiţfllor necesare plantării de mateńal
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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fonduiui 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 đe pământ, cu circumferinţa trunchiului đe de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înăiţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie đe specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 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
verificărií în teren a plantăritor în compensare, b caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ
art4 din aceIaşi act normativ.

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 valabWtate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 11 ex., arbori;
Defńşare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonşý$WöPOPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1R0ą20 CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electroniciî nrA4, Sector 2
Spre ştiintă:
- DI
Şos, ( Sector 2,
Adresă de e- mail

Referitor Ia adresa dvs., nr.15037/30.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucuresti cu nr.1760294/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7705102.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui I privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 64 din şos.
Colentina nr26, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocaíităţilor, 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:
Spaţiuĺ verde spate bloc, sc.C1 - gang:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=20m - reducerea cu 1/2 din inălţimea coronamentului
în vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(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, stguranţa 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.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Întocmit: Expyt Prkopi Anişoara

Red: P.A.13 ex.114.lO.2019 4'
— prezenlul aviz afost postat pe site- uI PMB. &
httpJN,.pmb.roľInstitutiiIphmahaidirectiŕ!directi3 mediuiavize arbori in cnsuItar&avize arbort in consuItre.phD. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1łiücT.29
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre şthnţă:
- D-Iui,
Str. Luntrei nr.
Adresă de e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., nr.14994/30.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucuresti cu nr.1760312/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7707/02.08.2019, prin care
transmiteţi spre soiuţionare cererea d-iui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arboreiui situat în spaţíul verae aferent blocului 10 din str. Luntrei nr.3, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 11.10.2019, s-a inventariat următorui
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc, Iaíerai dreapta sc.2- parcare amenajată:

-1 ex. Morus sp (dud) bituipinal h=12m, prezintă coronamentul înclinat spre Iocui de parcare
— reducerea cu 1/2 din volumul coronamentuiui şi ehminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţblor 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, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), 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.

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

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Iadata emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIREC
Simo djîrjna PQPA

Întocmit: Expęrtfricopi Anişoara

ľ%z PMB
0(7 2O
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicä nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari— preşedinte (

Str. Poiana cu Aluni nr.6, bI.17, sc.4, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.14997/30.07.2019, înregistrată ia Primăria Municipiului

Q Bucureti cu nr.1760353/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7718/02.08.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent biocuiui 17
din str. Poiana cu Aluni nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
Iocalităţiior, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.4:

- 7 ex. Populus sp. (plop) O=40-55cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumuI
coronamenteior în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moaie.
Spaţiuĺ verde faţă bloc — sc.4, Iateral dreapta:

- 4 ex. Morus sp. (dud) O=30-35cm h=9-llm - 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
nefavorabiie.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.4, Iateral dreapta:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e=2ocm h=6m, uscat 100% (conform
foto anexată).

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfeL

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echiiibrui bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Nr.1760353/7718/ 1&OCIZOJO
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU 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 operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat1 avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu baiot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de ia bază şi înălţimea exemplaruiui 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 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 PM.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 afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare - 11 ex., arbori;
Defńşare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIREC EX TJV,
Simo ‘Marlana PA

()
Întocmit Expefl P - opi Anişoara

1aocIzo
Red. F.A13 exIl4.1O.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
ĐUwvDmbroţinstitutiiĺpńmpriaidirectii/direçtia mędiulavi2ę arbpń in çpnsulţarelavize prbori in çcnsultpre.php, pę data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1&OCTÎOS CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.144, bI.102A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15436/02.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1762598/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7968/09.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 02A
din şos. Pantelimon nr.144, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, 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 ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=35cm 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, în condiţii meteo
nefavorabile.
SpaţuI verde spate bloc — aleea de trecere:

-2 ex. Populus sp. (plop) ®=40-5Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga, parcare auto amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre parcarea auto;

-1 ex. Morus sp. (dud) ®=3Ocm h=8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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

Iai
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Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: ExpedĄricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.115.1O.2019
— prezentul aviz afosl postat pe siLe- ul PMB.
htloJ/wňv.pmb.ro/ínstitutüIphmari&direcIWdirectia mediu/avize arbori in çcnsuttareţavize arbori in consuttare.php, De data de

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
Toaletare — 5 ex., arborL

Bd. Regina Elisabeta nr 47 ccd poştal 050013, sedor5, Bucure, Romónia Ie%



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
Asociaţiei de proprietari Colentina 16,
Complex Rezidenţial “Rose Garden"
prin preşedinte dI 1

Şos. Colentina nr.16
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2, nr.15437/02.08.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureti cu nr.1762388/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7971
/09.08.2019, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta Complexu Rezidenţial
din şos. Colentina nr.16, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, 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:
Curte compiex — şos. Colentina nr 16:

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 specfl de arbori:

Arborü sunt situaţi de-a Iungul gardului ce împrejmuiete compíexul rezidenţiaL
- 40 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-35cm h=10-13m;

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) e=20-35cm h=11-12m;
- 4 ex. Acer sp. (arţar) O=25-35cm h=10-1 lm;
- 3 ex. Populus sp. (plop) O=40-45cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

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.G.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.G.M.B. nr. 304/2009.

Nr. 1762388/7971! 7a 0CJ21Js
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterU.
Toaletare — 50 ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: ExpeiţŞ-icopi Anişoara

1&

4-,

Red: P.AJ3 ex/141O.2010
— prezentul aviz afast pastat pe site- uI PMB.
htlp:IĄwn,.pmb.r&institutii/Ddmariaídirectiŕldirectřa mediuÍavize arboh in consultpre/pyize prboh n consultarn.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DWectja de Mediu

cĂ TRĘ
Dna Ę

Str. ( Sector2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1767537/27.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9705/28.08.2019, prin care solicitaţi emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.7 din str.
Constantin Georgian, conform Contractului de Vănzare-Cumpărare cu Încbeiere de
Autentificare nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 02.10.2019, 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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriut Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr 7:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca.3Ocm faţă de gardul
imobilului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 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, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, 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 in zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR Et&k
Simona-MađńŞ POPA

Intocmit: Expeflricopi Anişoara
/ r

-v ‚t1'Q(&
Reď P.A.13 ex./l5.1O.2019 U
— prezenlul aviz afost postat pe sile- iiI PMB.
http:Uvj.pmb.rpRnstituiiiĺprimpriaItrectiiIdirectia mediUIaViZę arbori in consultar&avize artoi in consultareoho. De data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str Cremeniţa nr.8, bI.D, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr17138/23.08.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucure$i cu nr.1768642130.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9881/02.09.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului D, scara A, din str Cremeniţa nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţîul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto
anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, parcare:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură deschisă pe
trunchi, cu trunchiul frânt, pericol iminent de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de
urgenţă, prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 0211252.77.89, inŁ224), 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, Iuăndu-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 aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr 1 Ia H.C.GM.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 7
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, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

Nr. 1768642/9881I8. Ocrg1g
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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, ln 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

Io cata ri Io r
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Defrişare — 2 ex., arborŕ, din care 1 ex. este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

intocmit: Expe7fricopi Anişoara

‘s ÜCi2Q

Red: ?‚A.13 ex.14.lO.2019
— prezentul aviz afost postat pe siie- uI PMB.
bjlp:Iĺwuw.pmb ralinstilutii/primariaţdirectiildirecţia mediuţavize arboń in consultare/avize prbori in consulĺare.php, De data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l 11. UCŢ 1uig

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- D-nei l
Aleea . Sector 2

(În trotuar, aleea Capidava intersecţie cu aleea Sucidava, Sectorul 2)
Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia Primăria Municipiului

Bucuresti cu nr.1769933/04.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10.006/05.09.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
trotuarul din aleea Capidava intersecţie cu aleea Sucidava, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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 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:
In trotuar, aleea Capidava intersecţie cu aleea Sucidava:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului i eliminarea ramurilor uscate i frânte în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cât i a unui etaj de ramuri, deoarece împiedică accesul pietonal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, 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., arbore.

DIRECT CUTIV,
Simo nanw PA

‚‘ Întocmit: Ex e î7icopi Anişoaťa

Red: P.A.13 et?44.lO.2Ol90 ł ĺĆĆJe0ĺ!
— prezentul avIZ'flfOŞtpQŞ1pe s'te- ul PMB. /7&_
hIlD:INNn,prpbççrInstitutíiIprimari&direWdirectia medíu/pvize arbod in consultare/avize arbon in cońtultarephp, pe data de

Iai

Nr. 1769933/10.006!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr 16, Sector 3

Nr. 1779610/11302í ia 0CT2O

Spre ştiinţă:
-D-IuiI
Str ‘ Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia Primăria Municipiuui Bucureti cu
nr.1779610104.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11302/07.10.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului din str. Austrului nrl8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 11.10.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu

-1 ex.
coro n amentul u i
materiale sau
nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ał terenušui 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 Bucureşti1 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), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

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 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.
Toaletare — 1 ex., arbore.

Întocmit: Exppfl Pricopi Anişoara
Red; P,A.13 i J

— prnzentul aviz afoât tSďie. uI PMB. ‚‘U c:oţ_
httD:lW.Dmb,roÍÉnsţitutiiIDrimaripĺdirectii/direi? mediulavize prbori ífl ÇOnSUItarE/pvIZę ?rbOŢI ífl consultaíe phn, Pet9áta de

4
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nr 18:
Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m, viabil, - reducerea cu 1/3 din volumul
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

lZ. ULL 1Ú

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DnaJ -

Str. “ector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Răscoala 1907 nr.6, bLl2, sc.1, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr15036/30.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1760293/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7704/02.08.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei J irivind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spavui verde aferent blocului 12
din str. Răscoala 1907 nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, 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 FŁC.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Plantaţîe de aliniament - faţă bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm, înclinat accentuat spre carosabil -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=l5cm h=3m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
mnclinate accentuat spre faţada blocului;

-2 ex. Tilia sp. (tei) S=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, împiedică accesul pietonal.
Spaţul verde faţă bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) ®=3Ocm h=Bm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
încHnate accentuat spre faţada blocului;
Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi
eliminarea ramurilor uscate din coronamente, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) ®=25cm h=6m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) =20-25cm h=5-6m.

Spaţiul verde faţă bloc — lateraĺ stânga:
-1 ex. Morus sp. (dud) e=3Ocm h=llm - 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;

-1 ex. Populus sp. (plop), bitulpinal h=16m - reducerea cu 1/2 i oIjri
coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accid e pr' ¶

tĄ
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frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentui de mari dimensiuni 6u
ramuri uscate şi frânte, iar specia Popuius având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m — eliminarea ramuriior uscate din
coronament;

-1 ex. Morus sp. (dud) e=3ocm h=llm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;

-1 ex. Populus sp. (plop) O=45cm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului in 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, iar specia Populus având Iemnui de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Cerasus avium (vişin) ®=17-2Ocm h=3-4m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e=3ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=lOm, înclinat accentuat spre trotuar şi
carosabil - 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 nefavorabiie;

-1 tufă Ligustrum ovalifolium (iemn cânesc) - reducerea ramurilor înclinate spre
faţada biocului cu % din Iungime.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Morus sp. (arţar), trituipinal h=8m, situat Ia o distanţă de cca.3Ocm faţă de
fundaţia blocului, pe care o afectează,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţeieior aeriene, astfei:

-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 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, 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. 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederiior H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiui verde aferent biocuiui, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anuiui 2019, primăvara anului 2020.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, poştal 050013. sedor 5, BucureşU. Románia I I



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
verificării 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 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 - 17 ex., arbori
Defrişare - 2 ex., arboń din care 1 ex, este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon na POPA

Întocmit: Expefl Pflcopi Anişoara

o

l 8QCT2O;9Red: P.A13 ex,15.lO,2019
— prezenlul aviz afost postat pe site- uI PMB.
htlp:IA4AWJ.pmbroľlnstitutiilprimarialdireCtiUdirectia mediu/pvize arbcri in cansţjlt2relavize arbl in nsuItare.chp, ce data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

qq nnt ‘)Mn

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

• Sector 2

Nr. 1760324/7708!

Spre ştünţă:
-Dna
Str.

Referitor Ia adresa dvs., nr.14995/30.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucuresti - P.M.B cu nr.1760324/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7708/02.08.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in aortitinui public din str Drăguşin Deleanu
nr.17, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniul public - vizavi de imobfleie cu nr. 15 şi nr. 17:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil i
eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) =20cm h=5m;
-15 ex. Prunus sp. (corcoduş) =15-20cm h4-5m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri

în vederea ridicării coronamentelor
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89,

int. 224), 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 eliminărh
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 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 art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 16 ex., arbori.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2Z 0C1201Y
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DnaI
Str. i 1, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. LăptariTei nrl2, bI.C19, Sector 2o

Referitor Ia adresa dvs. nr 15032/30.072019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr1760341/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7712/02.08.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei I Ia privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului C19
din str. Lăptari Tei nr.12, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 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 specii de arbori:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e=3Ocm h=llm;

O -2 ex. Morus sp. (dud) e=25-3Ocm h=10-12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h12m;
-1 ex. Populus sp. (plop) O=BOcm h=20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea

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, iar specia Populus având Iemnu de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m, - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar i carosabil;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm hlOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 (pňmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echiiibrul biologic ał 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.

Nr. 1760341/77121
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunílor, 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.

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

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

Toaletare — 7 ex., arbort
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

1Ł. Ut'I. LU(3
Nr. 1760350/77161

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Grigore Moisil nr.8, bI. 9, sc. A şi sc. 8, Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.14999130.07.2019, înregistrată ia Primăria Municipiuiui
Bucureti-P.M.B cu nr1760350/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7716/02.08.2019,
prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
biocului 9, sc. A i sc, B din str. Grigore Moisil nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul materiai dendroiogic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completările ulterioare şi
HC.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde faţă bloc, sc.A — Iateral dreapta:

Reducerea cu 1i2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada biocului
şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 0=1 Scm h=3m;
-5 ex. Uimus sp. (ulm) 0=10-l5cm h=3-4m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=l5cm h=3m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=9m;
-1 ex. Tiiia sp. (tei) ®20cm h=6m, -eiiminarea unui etaj de ramuri în vederea

ridicării coronamentului.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — Iateral dreapta, spre trotuar

-1 ex. Aescuius hippocastanum (castan) O=3Ocm hlOm - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar, impiedică accesui pietonal.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B — Iateral stănga:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înciinate accentuat spre faţada blocuiui,
ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 0=2Qcm h=5m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) ®=25cm h=6m.

Spaţiul verde spate bloc, sc.A şi sc.B:
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=35cm h=lOm - 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;

-1 ex. Morus sp. (dud) 0=4Gcm h=14m, prezintă scorbură pe trunchi - reducerea
cu 1/2 din voiumul coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
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producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în

condiţii meteo nefavorabile;
Reducerea cu 1i2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,

Ia următoarele specfl de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=2Ocm h=6m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=14m, inclusiv, eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicărfl coronamentului.
Spaţiul verde spate bĺoc, sc.Ă şi sc.B — spre trotuar

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=15-2Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/2 din iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h12m, înclinat 200 spre trotuar şi carosabil -

reducerea cu 1/2 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;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lQm - reducerea cu 1/3 din

volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de

pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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, 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 legal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

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

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI

afişeze, tn xerocopie, Ia avizieruí blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

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

Toa!etare — 21 ex., arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. EIectronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str, Grigore Ionescu nr6l, bI.75, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15003/30.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucuresti cu nr1760359/01.O8.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7720/02.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asaciaţiei de proprietari privind emiterea aviiului de
speciahtate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T 75 din str
R Grigore Ionescu nr.61 vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, 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
modiflcările şi comptetăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc — sc. 1:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş), din care 1 ex. este bitulpinal e=2o-2scm h=5-6m — reducerea
cu 1/2 din lungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2:

-1 ex. Prunus persica (piersic) =20cm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bIoc — sc. 2, Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, Ia
următoarele specH de arboń:

-1 ex. Jug)ans sp. (nuc) =35cm h1 1 m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=35cm h=llm.

Spaţiul verde faţă bloc — sc.2, iateral dreapta, parcare auto:
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coranamentului

şi eliminarea ramuriior uscate, in vederea evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre parcarea auto, ta
următoarele speciś de arbori;

-2 ex. Robinia sp. (salcăm) O=20-3Ocm h=9-lOm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) 025-3Ocm h8-1 1 m.

Spaţiuĺ verde spate bioc — sc. 1, spre trotuar
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

mncľnate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonat;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=15-25cm h=8-lOm — reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărfl producedi de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţti meteo nefavorabile
Spaţiui verde spate bloc — sc.2:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) 015-2Ocm h5-8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului şi spre trotuar, împiedică accesul pietonal;

łža
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Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre parcarea auto, la

următoareIe specii de arbori:
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Acer sp (arţar) ®25cm h=Bm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bĺoc — sc. 1:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi fără coronament ®=45cm h=6m, uscat 100% (conform

foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h6m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa conform ań.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr, 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti1 în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia ehminărH ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului);

-defňşarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţhlor 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 toaietărilor şi defrişărilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborilor 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 Ia înălţimea de lm
de Ia 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 anuiui 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 verificării in 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 îi afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toa/etare - 19 ex., arbor/;
Defrişare - 2 ex., arbor uscate 100%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1761298/7808! 21 OCŢ 2919
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str.Opanez nr.3, bI. 15B, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti-P.M.B cu nr.1761298/05.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7808/06.08.2019,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor sítuaţi
în spaţiul verde aferent blocului 15B, scara 2, din str Opanez nr3, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 11.10.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bioc:

-2 ex. Prunus sp. (corcodu) =20-25cm h=7-8m, Iipite de gardul imobiluli vecin
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
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiui verde spate bloc,:
-1 ex. Ulmus sp.(ulm) trunchi fără coronament, O=2Ocm h=5m, uscat 100%,

(conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu boca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fl
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in 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 çă 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat1 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 afln.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

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

Menţionăm că pentru arbodi situaţi în faţa bloculuĄ SeMciul Avize $ Acorduń —

Direcţia de Medîu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureti P.M.B. a emis avizul cu nr
7262.a/15. 10. 2019 privind toaletarea a 10 ex. arbort

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 2 ex., arbori;
Defńşare - 1 ex., trunchi fără coronament, uscat 100%.

DIRECT ECUTIV,
Simo S#4ŇWÇPOPAą

Întocmit:,Ęxpefl Pricopi Anişoara
(2 /

i%'

1 &QCŢ2D#

Red. P A /3 e/17lO2O1g
— prezenlul aviz afosl poslat pe site- ul PMB.
hflp Uw.vw pmb r&instluI,ijphimaria!directiudiredia mediuíavize arbçń in consuItaręĺvize arboń in tansultarephp. oe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
D1

Sector 2
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr44, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs. i A.D.P. Sector 2 nr.16884/21.08.2019, înregistrate Ia Primăria
Municipíului Bucureti-P.M.B cu nr1765322/21.08.2019, 1767069/2608.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr9443/22.08.2019, 9605/27.08.2019 prin care se solicită emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în domeniul public, aferent imobiluiui cu nr23
din ęos.Iancului, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 02.102019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 2412007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Domeniul public - ťaţă ĺateral stânga imobil cu nr.23:

-1 ex. Malus domestica (măr) O=2Ocm h6m, înclinat i încastrat în gardul imobilului din
os. Iancului nr.23, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2
(nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu b!oca căile de acces, Iuăndu-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 administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiuniior, 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, A.D.P. secorul 2 are obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm,
măsurată la inăiţimea de lm de ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent imobilului cu nr.23, in prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 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 verificării în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ań.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentu1eia.are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
DefrjLśtWarbore,

DIRECTOWçUTIV,
Simona-MźiqjzUPS1Pi

ţŞjjj%jş6i ą)J Întocmit: ExjjóPţ Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. 0G12019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicH nr.44, Sector 2

Nr. 1767078/96081

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- administrator dI
Str. Radovanu nr.2, bI.22, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16868/21.08.2019, înregistrată Ia primăria municipiului
O Bucureti-P.M.B cu nr.1767078/26.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9608/27.08.2019,

prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 22 din str. Radovanu nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 02.10.2019, 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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.3:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=lOm, înclinat - reducerea cu 112 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.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.4:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bíoc — sc.2:

-1 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) O=25cm h=Bm, uscat 100% (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu Fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul łegat 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicándu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului sau 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 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.
ań.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
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex., arbori;
Defńşare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

lntocmit: Exp71 Pricopi Anişoara
r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. OCŢ 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electroniciî nrÁ4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna -

Str. ‚ Sector 2,

Referitor Ia adresa d-nei' înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucuresti - P.M.B cu nr.1766888/26.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9613/27.08.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent biocului din str. Mozar[ nr.7, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

-4 ex. Populus sp. (plop) e=35-55cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) ®=30-35cm h=8-lOm, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea pătrunderii iuminii naturale în apar[amentele de Ia etajele inferioare şi eliminarea
drajonilor de Ia baza trunchiurilor;

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=20-25cm h=5-6m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm, acoperit cu iederă, înclinat accentuat

spre trotuar şi carosabil - 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.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop) ®=5Ocm h=lBm - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bĺoc:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=10-llm - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-2 ex. Populus sp. (plop) S=40-5Ocm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

IaiH

Nr. 1766888/9613/
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frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborU având coronamente de mari dimensiuni cu

ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=l7cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură deschisă la inserţia
sarpantei frânte, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă 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 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia 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 condiţUlor 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. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată la 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 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
verificărü în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arĹ4 din acelaşi act normativ.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, 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 emiterU.
Toaletare - 16 ex., arbori;
Defrişare2x.,arbori, din care 1 ex, este uscat 100%.

DIRECTOJ
Simona-M

Întocmît: Expert ricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 ocî.z019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DI'
Str. Sector 2,

Referitor ia adresa dvs. nr.17136/23.08.2019, înregistrată ia Primăria Municipiului
Bucuresti- P.M.B cu nr.1768636/30.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr9884/02.09.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului de
speciabtate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului T8B din str.
Oteşani nr.14, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 02.102019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde spate bĺoc — parcare auto amenajată (Iocurfle de parcare cu nr. 6 şi nr. 7):

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=lOm, viabil - reducerea cu 1/2 din înäiţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărh producerü de pagube materiale
sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89,
int. 224), conform ad.6 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 arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echibbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurior uscate şi írânte, 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

r
sau a deteriorădi construcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să iI afişeze, în xerocopie, Ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

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

Întocmit Exp ńcopi Anişoara

Red: P.A.13 ex.117.1O.2019
— prezentul aviz afosi postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronícii nr,44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DiI
Str. I ector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.18739/10.09.2019, înregistrată Ia Primăria MunicipíuiuiO Bucureti cu nr.1773187ĺ16.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10545117.09.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-iui I privind emiterea
avizului de speciaHtate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str.
Petre Antonescu nr.12, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de
02.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianul iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti şi H.C.G.M.B. nrll4/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveoleior
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti. avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Plantaţie de aliniament — imobÎI cu nr. 12:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm h=lQm, prezintă scorbură deschisă Ia baza
trunchiuiui, pericoI de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 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 şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că 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 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. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederiior H.C.G.M.B. nr.
30412009, 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 inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, asťel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în urma
defrişării (cu păstrarea obiigatorie a alveoiei) şi 5 ex. arbori in alte zone deficitare in
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de piantare, în toamna anuiui 2019,
primăvara anului 2020.

IłZ I II
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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 RM.B, in vederea

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

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

n' nrî IMQ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

t, Sector 2,

Nr. 17730381105461

Spre ştHntĂ
- Dna
Str. F

Referitor Ia adresa dvs. nr18471/09.09.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucure$i-P.M.B cu nr.1773038116.09.2019 şi a Directia d Medju cu nr,10546/17.09.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei - privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului T3, din str.
Petre Antonescu nrl, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, 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. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde faţă bloc, sc.A — parcare auto amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m, înclinat spre parcarea auto - 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.CG.M.8. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţblor 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

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

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afLşeze, în
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa1etrfę\arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directja de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicli nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- AsociaţIei da proprletarl- administrator dna Grigore Lina
Str. Vidin nr.5, bL53, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietań, inregistrală Ia Prim%ia Municipiului Sucure$i
P.M.B cu nr.1756852179.OŞ.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9626i22fl7.2019, prin care solicilă
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbahlor situaţi in spaţiul verde aferent
bloculu 53 din str. Vidin nr.5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
02.10.2019, s-a invenladat urrnătowl material đendrolDgic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.O. nr.30412009 privind aprobarea Noanelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaiuI verde faţă bIoc:

Reducerea cu 113 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri1 in
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoareie specii de arbori:

-1 ex. Ailanlhus bitulpinal (fals oţetar) bitulpinal h9m.
-1 ex. Pwnus sp. (corcodu) bitulpinal h=9m — reducerea ramurilor inclinate spre faţada

bloculul cu % din lungime.
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=2Qcm h=7m, inclinat spre trotuar ęi carosabil- reducerea cu 112 din

inălţime in vederea regenerării i echillbrării.
Spaiui verde ĺa(ă bloc, Ieierai stânga.:

-1 ex. Pwnus sp. (corcodu) multitulpinal hlOm.
Reducerea ramudlor inclinale spre faţada blocului cu ‘4 din Iungime, Ia următoarele specii

de arbod:
-1 ex. Sambucus nigra (soc) =30cm h5m.r' \.) -1 ex. Ligustwm vuigare (lemn cănesc) ®=ZOcm
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) =20cm h=7m- inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri.
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020cm h=6m- reducerea ramudlor inclinate accentuat spre

trotuar, impiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde (aţă bloc, Ietera! dmapta:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 025cm h=7m- elimlnarea unui etaj de ramuri în
vederea pătwnđerii Iuminii naturale in apartamenlele de Ia elajele inferioare i reducerea ramurilor
care afecteazä faţada blocului cu % din Iungime.

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e=2Ocm h=Sm- reducerea ramurilor care afectează faţada
blocului cu % din Iungime.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®20cm hBm- ređucerea ramurilor care afectează faţada blDcuiui
cu 34 din Iungime.
Speţiul verde faţă bloc, Iateral dmapte, spre tmluar

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=25cm h=lOm, inclinat spre trotuar i carosabil- reducerea cu
1/2 din Iungimea ramurilor.

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e20-25cm h=9-lOm,
-2 ex. Prunus sp. (corcodus) ®=17-2Ocm h7-Bm;

Iţai I

Nr. 175685217262! 25. OCT 20)9

Bd. Regfl Eisabea rw 4?. cođ pcŞN O5l3. sedor 5, 8uase#, Rcri*



-1 ex. Catalpa sp. (cataipă) ®=2Ocm hBm;
-2 ex. Acersp (arţar)e=25-SOcm h10-llm,
-1 ex. Robinia sp. (salcäm) ®30cm hlQm

Spaţlu! verde spaie bloc:
-4 ex. Ailanthus bitulpinal (fals oţetar) e=2035cm h=9-12m,
Reducerea ramuriior care afectează faada bloculul cu % din Iungime, ia următoarele

specil de arbori;
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=2Ocm h6m;
-1 ex. Pmnus sp. (corcodu) f3=25cm hlOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spajiui verde spaĺe bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) ®a25cm h=6m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Spaţiui verde faţä bioc, Iateral stânga.:

-1 ex. Prunus cerasus (visin) ®=l7cm h3m, uscat 100%, (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 0211252.77.89, int.

224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorärii construcţiilor din Jur şÍ a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele đe protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, In perioada de
repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna), pentw a nu fi afectat ecbilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice
perioadă a anului);

-defńşarea şi extragerea rädăcinilor se vor eĺectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedoňle şi crearea condiţűlor necesare plantăńi de material dendrologic
tânăr.

Precizăm că administratowl Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiuniior, respectarea prevederilor
avizuiui şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defňşăńlor, in caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fonđului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defrişare,
conform preveđedlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi oblIgaţia plantäril a 2ex. arbori tineri cu
balot de pămánt, cu cĺrcumferlnţa trunchlului de de 20-28cm, măsurată Ia inălţlmea de im
de Ia bază şi inălţlmea exempiarului corespunzătoare ctrcumferlnţel in funcţie de specle, in
spaţiul verde aferent blccului, în prima perioadă optimă de plantare, In toamna anuiui 2019,
primăvara anului 2020.

La fĺnallzarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi
obiigaţia de a anunţa Direcjla de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriťicării ln teren a piantăńlor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiunl conf. arŁ4 din aceIaşI act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primIrea avizuiui să îl afişeze, in
xerocopie, Ia aviziewi blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emÍteńi.
Toaletare - 26 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori uscate 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia
de Mediu

2& OCT.2019
cĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENJULW PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- adminlstrator d-na Grigoro LIna
Str. Vidin nr.9, bI.57, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprieari, inregistrată la Primăria Municipiului
Bucureti-P.M.B cu nr.1756852119.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7262.1
122.07.2019, prin care solictă emiterea avizului de speciali[ate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 57 đin str Vidin nr.9, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, in data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul matedal
dendrologic pentru care, În conformitate cu Legea nr 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăhle şi completăńle
ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304l2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă b!oc:

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, in condiţii meteo neíavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale i a
corpului de iluminat stradal, Ia următoarele specii de arbori:

-4 ex. Acer sp.(arţar) ®=25-3Ocm h=9-lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (uim) Z25cm h9m;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) ®20cm h7m.

SpajiuI verde spate b!oc:
Reducerea ramurilor care afectează faţada blocului cu ‘4 din Iungime, Ia

următoarele specii de arbori.
-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®=2Ocm h=4m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) =25cm h=6m.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=3Ocm h=lOm- reducerea cu 112 din Iungimea ramudlor

înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
-1 ex. Juglans sp. (nuc) ť=30cm h=12m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pcŁ 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 arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa mn orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăhi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeiiene.

Precizăm că administratowl Iegal al 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, In caz contrar aplícându

se sancţluni conĺorm art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.
Asociaţia de propríetari are obligaţia, ca Imediat după primirea avizului să îl afişeze,

in xerocopie, Ia aviziewl blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

Iocatarllor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteríi.

Toaletare — 1O ex., arboh.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25. 0C12019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. EIectronIcII nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţlei de proprletari- admlnistrator
Str. Vidin nr.1 1, bi.59, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de prcprieari, înregistrată la Primăda Municipiuiui
r Bucureşti-P.M.B cu nr1756852i19.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.7262.2

/22.07.2019, prin care solictă emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilorsituaţi în spaţiul verde aferent blocului 59 din str Vidin nrll, vă ccmunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avlzăm:
Toaietare:
Spaţiul verde fajă bloc sc. 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) e=3o h8m- eliminarea ramudlor frănte şi uscate.
Lăngă trotuar

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) ®30cm h=Sm- reducerea ramurilor inclinate spre trotuar
şi carosabii cu % din lungime.
Spaţiul verde faţă bloc- Iateml dreapta:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) ®=3Ocm h=Bm- reducerea ramurilor care afectează
faţada blocului cu 34 din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Spafiul verde spate b!oc:

O -1 ex. Salix tortuosa sp. (salcie creaţă) 30cm h=Bm- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, Tn vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arLe pct. 6, Anexa 1 din 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 arbońlor (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 anuiui), evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a
nu bioca căile de acces, iuăndu-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării
constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

IţaitiI
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după prĺmirea avizului să îI afişeze,
Tn xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emitedi.
Toa!eiare — 4 ex., arbofl.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25. OCI 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
AsociaţIeI đe proprietari- admlnistrator i

Str. Vidin nr.12, bI.EBbis, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprieari, inregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti-P.M.B cu nr.1756852119.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7262.3
122.07.2019, prin care solictă emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 58bis din str. Vidin nr.12, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 02.10.2019, 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 modiEcările şi comptetările
ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

j Toaletare:
Spagul verde faśă bloc sa 1:

Reducerea cu 113 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, Tn
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, tn condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Pwnus sp. (corcodu) e2Ocm h8m.
Spafiul verde faţă bîoc- ia(erel stânga:

-1 ex.Tilia sp. ( tei) e=25cm h=6m- reducerea ramurilor înclinate spre faţada
blocului, trotuar i carosabil cu % din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
SpaŞu! verde faţă bloc, Iateral dreapta:

r -1 ex. Mows sp. (dud) =45cm h=lOm, lipit de gard- reducerea ramurilorînclinate
accentuat spre carosabil i trotuar cu % din lungime i eliminarea ramuhlor uscate.

E Spaţiui verde spate bloc:
-1 ex.Tilia sp. (tei) ®30cm h=12m- doar eliminarea ramuńor uscale.
-1 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar) bitulpinal h14m.

Spaţiul verde spate bloc- pamam amenajată:
-4 ex.ÎHia sp. (tei) O=25-3Ocm h=11-13m;
-1 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar) ĆÖ=3Ocm h=12m.
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=2ocm h5m- reducerea ramurilor inclinate spre parcare cu %

din lungime şi eliminarea ramuhlor uscate.
Oefrişarea şi oxtragerea rădăcinilor:
Spate bloc- paware amenajată:

-1 ex. AWanthus sp. (fals oţetar) =20cm h=5m, lipit de calcanul imobilului vecin,
răsărit spontan,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
0211252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Nr. 1756852f7262.3í
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Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteríorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in 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
dendralogic tânăr.

Precizăm că administratcrul Iegal aI terenului este răspunzâtor de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunllor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţía toaletărilor şi
defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantăril a
6ex. arbori tinerI cu balot de pământ, cu circumferlnţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferlnţei în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, 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.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
verificării în teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

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

Menţionăm că, pentru adresa din str. Grigore Moisfl nr8, bi.9, scara C şi scara D
Ser%ciul Avize şi Acordud — Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti,

a emis avizul nr.6667.2/1643784//27.09.2019 (privind toaletarea a 32 ex. arbori şi care
are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.

Lucrarea da toaletam se va executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de ielefon
021/252.7789, int. 224), conform prevededlor H.C.G.M.B nr.304/2009, privind aprobarea
Nonnelor da protecţie a spaiIor verzi de pe tedtodul Municipiu!ui Bucureşti evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea constwcţälor din jur şi a reţelelor aedene.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa!etare - 11 ex., aitoń;
Defdşare - 1 ex., arbore
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Drecţia de Mediu

25. acz
cĂ TRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- AsociaUei de proprietari
Str. Lăptari Tei nr.3, bI. 25, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15431/02.08.2019, inregistrată la Primăria Municipiului
Bucure$i-P.M.B cu nr.1762584108.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7964/09.0B.2019,
prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterear avizu)ui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 25 din str. Lăptań Tei nr.3, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr, 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul iocaHtăţilor, cu modiťicăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304i2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, avlzăm:
Toaietare:
Spaţiui verde fată bloc:

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) =45cm h16m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentuluí şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, Tn condiţii meteo
nefavorabile

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) e=3Ocm h=lOm, acoperit de iederă
reducerea cu 112 din Iungimea ramuńior inclinate accentuat spre faţada blocului.

-1 ex. Populus sp. (plop) S=5Ocm h=16m - 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, iar specia Populus având Iemnuł de esenţă moale.

-1 ex. Morus sp. (dud) =30cm h=lOm, situat la distanţa de cca.2m de reţeaua de
canalizare - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate,
în vederea evitării produceńi de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiVi meteo nefavorabiie.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corocdu) ®=2Ocm h=5m- eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ecm h=lOm, - reducerea cu 112 din Iungimea ramuriior

înclinate accentuat spre faţada blocuiui.
Defrişarea şi extragerea rădăclnilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Sambucus nigra. (soc) ®=2Ocm h=4m, uscat 100%, peňcol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iű%i)iI
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Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfei:

-toaletarea se va executa conform ad.6 pct, 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009 privínd Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arbońior (phmăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor 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 condiţiiior necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederiior H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu baiot de pământ, cu clrcumferinţa trunchluiui de de 20-28cm,
măsurată ia inălţimea de lm de Ia bază şi inălţlmea exemplarułul corespunzătoare
circumferlnţei in funcţie de specie, în, spaţiul verde aferent biocuiui, 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.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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afîşeze,
in xerocopie, ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentw inştiinţarea tuturor
locatariior.

Prezentul avlz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emlterii.
Toelelare - 6 ex., arbori
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2&0C12019
CĂTRE.

D-na

Referitor Ia adresa dvs, inregistrată Ia Primria Municipiului Bucureşti-P.M.B cu
nr.1764546119.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9369/20.08.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului đe specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea
imobilu$ui din str. FranzelarUor nr.27, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in
data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in

2 conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modiNcădle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304i2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritcriul
Municipiului Bucureşti, avlzăm:
Toaletare:
Cude imobiI cu nr.27

-1 ex. Albitzia sp.( arbore de mătase) e=25cm h=lOm, Iipit de calcanul clădirii
invecinate - reducerea cu 112 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate,
ín vederea evitării producerW de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Pwnus piersica (piersic) O=2Qcm h=7m — reducerea cu 1,4 din inălţime în
vederea regenerării i echilibrării şi eliminarea ramurilor frâne i uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowl Iegal aI terenului pe care
se află arborü, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşü, în perioada de repaus
vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramuhlor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de
acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —2 ex., a,borL
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

îEüVÎr341W -

CA TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicil nr.44, Sector 2
Spre tiintă:
-Di

Referitor Ia adresa dvs,, nr16863/21.08.2019, inregistrată ia Primăria Municiplului
Bucureşti-RM.B cu nr.1767052/26.0B.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr9596127.08.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-IuI Q i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str. Cotmeana
nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, s-a inventańat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locaiităţilor, cu modificările şi
completărils ulterloare şI H.C.&M.B. nr.304l2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi H.C.&M.B. nr.114/2011, privind
amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti. avlzăm:
Defrlşarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorle a alveolelor:
PIante ţie de eiiniament- imobfle cu nr.7 şi TA:

-3 ex. Prunus sp. (corcodu) e=20-3Ocm h=3-7m, din care 1 trunchl fără coronament,
uscate 90-100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, lnt.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorăhi construcţiilor din jur şi a reţelelor aehene şi creându-se condijiile necesare plantării
de material dendrologic tânăr.

Preclzăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea

r prevederilor avizului şi a tehnologiei de speciaiitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar
aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscai, avizaţi pentru
defrişare, conform prevedehlor H.C.&M.B. nr 30412009, aveţI obligaţia plantărll a 3ex. arbori
tinerI cu balot de pământ, cu circumferlnţa trunchiulul de 20-2Bcm, măsurată la inălţimea
de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie de
specle, in alveolele rămase libere in urma defrişăhi cu păstrarea obligatorie a acestora, in
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

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

Si ‘PA

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
3 ex., arbori, uscate 90-100%.( din care ltranchi fără coronament)
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Z. ULL lun

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
c

Referitor Ia adresa d-nei ( i, Tnregistrată Ia Primăria MunicipiulujBucureti - P.M.B cu nr.1767087126.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
9626/27.08.2019, prin care solicită emiterea avizului de speciaíitate pentru intervenţiaasupra arborelui situat în aliniamentul din str. Arh. Hârjeu nr. 11, vă comunicäm că Ia
verificarea efectuată pe teren1 în data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în coníormitate cu Legea nr. 24/2007. privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcădle şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi
tntreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti. avizăm:
Defrlşarea şi exüagerea rădăcinllor, cu păstrarea obligatorie a alveolol din
aliniament:
P!antaţie de aliniament — imobil cu nr 11:

-1 ex. Platanus sp. (piatan) =25cm h=Bm, prin poziVonarea sa arborele a
deteriorat trotuawl făcându-I impracticabil, datorită sistemului radicular dezvoltat Ia
suprafaţă, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoňul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tănăr.

Precizăm că ađministratorul tegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăńior, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, Tn 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 arborielui avizat pentru deťhşare, aveţi obligaţia planUrii 6
ex. arbori tinori cu balot de pământ, cu clrcumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia inălţimea de 1 m de ia bază şi Tnălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei In funcţIe de specie, astfel: 1 ex. in alveola rămasă Iiberă în urma
defrişării, cu păstrarea obligatorie a acesteia şi 5 ex, in alte zone def:citare în vegetae
din sector, in prima pedoadä optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului
2020

Nr 1767087196261
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La flnalizarea Iucrărilor de p)antare conform art.9 alin.5 din H.CG.M.B. nr

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

verificării în teren a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul avlz are termen de valabilitate 2 ani de la data emlterii.

Defńşam — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‚.. oci îuir—
cĂ TRE,

Administraţia Cimiürelor şI Crematorlüor Umane
Intrarea Serolornr.1, Sectorul4

Snre stiinlă;

Jt
- ClmItIruI Pantelimon II
Comuna Pantelimon, b-dul Biruinţei, Jud. llfov

Referilor Ia adresa d-IuI Inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşli-P.M.B cu
nr.1768401130.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9887102.09.2019, prin care solicítă emiterea avizului de
specialItate pentru lntervenţla asuora r!'crelLl situat in CimIIIwI Pantellmon 11, flg. IQcuI de veci nr.102,
conform Actulul de Concesiune i vă comunicăm că Ia ve,iĺicarea eťectuată pe teren, In
data de 02.10.2019, s-a inventadat următorui material dendroiogic pentru care, in conformitate cu Legea nr.
2412007, privind reglementarea şi adminlstrarea spaţlilor verzI din intravllanul Iocalllăţilor, cu modificările şI
compietărjle ulierioare şI HC.G.MB. nr.304I2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
tentońul Municipiului Bucureşü, avlzăm:
Defrlşarea şI extragerea rădăcinli:
Cimitír, Wgum 18, Iocul de veci CL .. -.

-1 ex. Salix sp (salcie) ®=4Ocm h=lOm, situat In imediata apropiere a Icculul de vecl, aI cărei sistem
radicular afeciează construcţia funerară, (conform foto anexată).

Lucrarea de defdşam şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratowlui legal aI
terenului pe care se aI]ă arboreie, conťorm prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi đe pe teritoriui Municipiului Bucureşli, evacuăndu-se masa Iemnoasä pentru a nu
bloca călle de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor,
siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona oparaţiunhior, respectarea prevederilor avizulul şi a tehnologiei
de specialitate privind execuţia defrişărilcr, in caz contrar apllcăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Penlru repararea prejudiciului adus mediului contorm prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009, ln
compensarea arborelui avizat pentru defńşare, aveţi obllqaţia plantărli a B ex. arborl tineri cu balot de
pämănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia inälţimea de lm de Ia bază şl
inălţlmea exemplarulul corespunzătoare circumferlnţei in funcţIe de specle, in alte unităţi pe care ie
aveţi in administrare, In prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 dIn H.C.G.M.B. nr. 30412009. aveţi obligaţia
de anunţa Direca de Mediu din cadrui P.M.B, In vederea verihcăńi !n teren a plantărilor In compensare. In
caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normaliv.

Prezentul avlz are termen de valabllitate 2 ani de Ia daLa emiterii.
Defdşam — 1 ex. arbom.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25. OCT, 7013
cĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENJULW PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronlcll nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:

2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16736/10.09.2019, inregistrată Ia Primăria Municipiului
L

Bucureęti- P.M.B cu nr.1773169/16.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10537ţ17.09.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiu;
verde aferent blocului 49C din Aieea Dobńna nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 02.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care1 in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificăńle şi compietările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304I2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaŞuI verde spate bIoc- pamam amenajată, Ioc de parcare nr.9, Iángă Punctul Trafo:

-1 ex. Acer sp. (arţar) =35cm h12m — înclinat accentuat spre parcarea auto
reducerea cu 1/2 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 nefavorabiie.
Defrişarea şi extragerea rădăcinllor:
Spaţiul verde spate bIoc- pawam amenejată, Ioc de pamare nr.9, iéngă Punctul Tmfo:

-1 ex. Acer sp. (alar) =30cm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi cu ciuperci
saprofite, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, inŁ 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a acciđentelor sau a deteriorării constwcţiilor din ]ur şi a
reţelelor aeńene, astfel:

-toaletarea se va executa conĺorm art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritohul Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arbodlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminădi ramuńlor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinllor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantăńi 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 toaietărilor şi

I»a%ii(
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defriflrilor, În caz contrar aplicându-se sancţiunÍ conform art. 6, pct 8 dÉn Anexa nr. 1 Ia

HC.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 đefrişare, aveţi obligaţia plantării a

6ex. arborl tIneri cu balot de pământ, cu clrcumferlnţa trunchlului de de 20-28cm,

măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şI înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specle, in spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă

optimă de plantare, in toamna anului 2019, primăvara anuiui 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de MedIu din cadwl P.M.B, in vederea

verificării in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act narmativ.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avlzului să îI afişeze, În xerocopie,
Ia avlzlerul bloculul sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştHnţarea tuturor Iocatarllor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleĺare - 1 ex., arbom;
Defdşam - 1 ex., arbore cu scorbură ĺn declin bio!oglc.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRÂŢIĄ DOMENIULW PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:

Referitor Ia adresa ‚ înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti-P.M.B cu nr.1779166I03.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11262104.1O.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat Tn plantaţia de aliniamment din str. Viitorului nr.6, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.10.2019, s-a inventańat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Łegea nr. 2412007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privinđ aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament- imobfl cu nr6:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @=2Scm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului, cu % din Iungime pentru ramurile care afectează faţada imobilului şi
eliminarea ramuhlor uscate, cât i a unui etaj de ramuri în vederea evitării producerH de
pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, inŁ 224), 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 Bucure$i, 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, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorärii
construcţiilor din jur şi a reţelelor aedene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor Tn zona operaţiunilor, respectarea
preveđeńlor 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 30412009.

Pçşi are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Tqětare1 arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. 0CT 2ÜW

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicîi nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- D-Iui

Referitor la adresa dvs., nr.15006/30.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti-P.M.B cu nr.1760332/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7710/02.08.2019,
prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui i privínd emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului
301 din aleea Hobiţa nr4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) O=35cm h=lOm — eliminarea a 2etaje de
ramuri de Ia baza coronamentului care afectează faţada blocului i eliminarea ramurilor
uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 frănte, 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 dín 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
sancţiuní conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.S. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1767059/9595! 29. OCT 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
Şos. F ‚ Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.16874121.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr 1767059/26.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9595/27.08.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 din
şos. Pantelimon nr.352, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in data de
02.10.2019, 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
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

-3 ex. Populus sp. (plop) O=GOcm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaiu( verde spate bloc, sc.B i C:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=12m, înclinat accentuat spre carosabil -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

C ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 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 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 ar[. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl aflşeze, în xerocopie,
Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Bd. Regina Disabeta nr 47, ştaI 050013, seor 5, Bucureşti, România



Referitor Ia cele 2 alveole fără arbori, situate în aliniamentul din faţa spitalului Clinic
de Urgenţă,,Sfântul Pantelimon" din os. Pantelimon nr 340-342, semnalate de către cD
Eftimie Marian, A. 0. P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), în calitate de
administrator Iegal aI spaţülor verzi aflate pe domeniul public aI Municipiului Bucure$i din
Sectorul 2, are obligaţia de a planta a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu
circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi
înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, conform
prevederilor H. C. G.M.B. nr 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul BucuretL

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex., arborL

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- riana POPA

\ %‚
Întocmit: Exp Pricopi Anişoara

25. üc 2ű1g

Red: PAJ3 ex./24.1O.2019
— prezenlul aviz aĺost postat pe site- ul PMB.
hUoţţw.v pmb.roiinsţiţutiilnhmpń&directiiidirectia mediu/avize arbori n consuItareavize arboń in ccnsultare.php, pę dta de

Bd. Recina Elisabeta nr 47 cnd nestal 050013. sednr 5. Buniresb Rnmänia Żt''% I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2&ucr2o
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENŽULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-D11 -

Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-lui ‚ înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti

P.M.B cu nr1767605/28.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9762/29.08.2019, prin care

solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în

domeniul public în apropierea imobilului din str. Căminului nrl6A, vă comunicăm că Ia

verificarea efectuată pe teren1 în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material

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

ađministrarea spaţiiior verzi din intraviłanul localităţüor, cu modificările 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:

Toaletare:
Domeniul public - faţă Iateral dreapta imobfl cu nr. 16A:

-3 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) O=30-4Ocm h=10-12m - reducerea cu 113

din volumul coronamentelor şi a ramurilor care afectează curtea i faţada imobilului cu

nr.16A i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale

sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 ramurflor uscate şi frânte, operaţiune

ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a

nu bloca căile de acces, fuându-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 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 —3 ex., arbort
DIRECTQflĘQUTIV,
Sim' PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

• 1, Sector 2

Nr1 1769620110.0051
/Sţ UCT 2019

Spre ştiinţă:
ni c

— fl

Str.
- Asociaţiei de proprietari
Str Luncoara nr.8, bI.61A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucure$i cu nr.1769620/04.09.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.10.005/05.09.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în domeniul public în apropierea imobilului din str. Luncoara
nr.6C, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.10.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007, 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:
Toaletare:
Spaţul verde faśă bloc, Iaterai dreapta - str Luncoara nr.8, bL6lA:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) bitulpinal h=12m, lipit de gardul imobilului cu
nr.6C în apropierea parcării— reducerea cu 1/2 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 A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 (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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare —ex., arbore.

DIRECTO$ĚťWJ
Simona-Fěťŕđa POPA\

(ÇVďM ) Întocmit: Exęjt rricopi Anişoara ?
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. ŰcŢ2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
os. Pantelimon nr94, bl.210A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.18733/10.09.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucure$i-RM.B cu nr1773177/16.09,2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr10540/17.09.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de
proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în spaţiul verde aferent blocului 210A din os. Pantelimon nr.94, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.10.2019, 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 modificăríle
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;
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal h=5m, lipit de calcanul blocului,
răsărit spontan. (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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
supíavegherea execuţiei lucrărilor, 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 la 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 a
Eex. arbori tineri cu balot de pămánt, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată la 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 finalizarea 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 RM.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din acelaşi act normativ.

Ęg4

Nr. 1773177/10540/

Bd. Regina Đisabeta nr 47, cod poşial 0013, seor 5, Bucureşti, Romănia



Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îi
afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex, arbore,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon&Mwiana POPA

°IRă4--ü ‘

Intocmit: ExperţĘncopi Arnşoara

2& ocr 2O

Red p A13 ex221O 2019
— prezentul aviz afosţ pDStat pe site- uI PMB
hup /iwww Dmb roirnstiluliilprimariaidirectiildireçtia mediulpvize rbod in çonsulţprelavize prbon in consulţpre.phD De data de

81 Regina Etsabeta nr 41, d poştal 050013, SedDÍ 5, Bucureşt, Românta I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CA TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI
os. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr18731/10.09.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1773181/16.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10.542/17.09.2019,
prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului
3 din os. Colentina nr.2A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
16.10.2019, 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.
nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25m h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

-1 ex. Gieditschia sp. (glădiţă) O=20m h=7m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.
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, în spaţiul verde aferent blocului în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara — toamna 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 RM.B, în vederea

Nr. 1773181/10.542/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sedor5, Bucure, Románia



verificării în teren a plantărilor în 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 emiterfl.
Defrişare — 2 ex, arbori, uscate 100%.

lntocmit: Expefl Pricopí Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiintă:
- D-na
Str. Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.19404/16.09.2019, mnregistrată la Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1775320/23.09.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.10840/24.09.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str dr
Calistrat Grozovici nr3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
16.10.2019, 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.
nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nrll4/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilDr cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Planta ţie de aliniament imobfl cu nr. 3:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=7m, prezintă scorburi pe trunchi în declin
biologic avansat pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 legal 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 apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform 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, asťel: lex. arbore în alveola rămasă Iiberă în urma
defrişării (cu păstrarea obligatorie a alveolei) i 6ex.arbori în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara — toamna anului
2020.

La finalizarea 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 RM.B, în vederea

IisI
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verificării 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 emiterfl.
Defrişare — 1 ex., arbare cu scorburi în dec/in biologic.

DIRECT X TIv,
Simo(tfĘ'A
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directja de Mediu

Nr. 1781549/11494! 29, ÜCŢ2QJ -

CATRE,
D-na

Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr8142/14.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1781549/10.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11494/11.1O.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizuiui de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in
curtea imobilului din str.&űcan lonesw nr,5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modiťicările şi completăriie 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 cu nr. 5:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) e=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi a ramuriior care afectează acoperiuI imobiluluib i eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.MB. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eiiminării 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 accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorui 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 Ht.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírecţia de Mediu

Z9. 0C12919
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Parnul Grădina Engleză, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr23323114.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1784256118.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11862/21.10.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform
cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, inventariaţi de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelui anexat (însoţit de fotografiile
aferente), situaţi în Parcul Grădina Engleză, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanui łocaiităţilor, cu modificările şi compietăriie ulterioare, ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Parcul Grădina Engleză:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) e=25cm h=llm, înclinat spre parcarea auto -

reducerea cu 1/2 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Parcul Grădina Engieză:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=35cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrut biologic aI 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 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
FLC.G.M.B. nr. 304/2009.

I4%I II

Nr. 1784256/11862!

Bd. Regina EIisabeta nr 47, ştaI O51 3. sedor 5. Buaire, Rcmăn



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat1 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 de 20-28cm,
măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în parcul Grădina Engleză, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara - toamna 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, 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.
Toaĺetare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rçpç9J,ę1
DIRECŢIA DE MEDIU

ĐZMAŁ 2Ü19

CĂ TRE,
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan ceI Mare nr.27, bI.27, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1719019/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2041/18.03.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 27 din şos, Ştefan cel Mare nr.27, vă comunicăm că la veriFicarea efectuată
pe teren, în data de 19.04.2019, 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 modificâriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — spre şos. Ştefan ceI Mare:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), multitulpinal h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar
Spaţul verde faţă bloc — Iângă gărduleţ:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi ehminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm hlOm - 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.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform artS pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fÉ afectat echilibwl 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
execuţřei 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.

I cb. I

Nr.2041117190191



Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze,
în xerocopie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 3 ex., arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

- Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
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PRMĂR]A MUNICIAULUI BUCUREŞ11 rontcnp?Q19.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

01 MM. 2Ü1Y
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMORILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiintă:
- Dna
Str. ector 2

Referitor Ia adresa d-nei i înregistrată Ia RM.B cu nr.1723312/29.03.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr2521/01.04.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in curtea imobilului cu nr.5 din str, Pictor Ştefan Luchian,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 1904.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobŰ cu nr.5 (A.F.ij:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=25cm h=8m, Iipit de gardul imobilului, prezintă scorbură Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa in regim de urgenţă1 prin grija
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborele (A.F.I.), 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, Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile
necesare plantărü de materiai dendrologic tânăr.

Frecizăm că admmnistratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăňlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art 6, pct 8 din Anexa nr 1 la HC.&M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea de lm de
Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, in prima
perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2019, primăvara anului 2020, în alte Iocaţii pe care le
aveţi în administrare.

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 plantărilor
in 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., arbore cu scorbură

DIRECTOREXECUNV,
Simona-Maflâňâ POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

O L MI. LW
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan ceI Mare nr.50, bI.35B, scara 2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.4496/26.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1723996/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2578/02.04.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 35B din şos.
ştefan ceI Mare nr.50, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
19.04.2019, 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 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 — sc.2:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25-3Ocm h10-llm, din care 1 ex. este înclinat -

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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia 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 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

I II
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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 de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia 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 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 verifícării 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 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 — 2 ex, arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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— prezentul aviz afost pastat pe site- uI PMB.
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

- Asociaţiei de proprietari — preedinte dI
Şos. Ştefan ceI Mare nr.234, bI.77, Sector 2

cu 1/2 din volumul
sau accidente prin
mari dimensiuni cu

ş1k ‚i i

Nr.i989117184911
0-! MAI, 2J

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicu nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă

Referitor Ia adresa d-Iui Dorin Scutăraşu preedinte Asociaţia de proprietari,
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1718491/14.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1989/15.03.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 77 din şos. Ştefan ceI Mare nr.234,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 19.04.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglemen[area şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A, spre trotuar:

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 ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) @=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) e=2ocm h=9m.
Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e=2Ocm h=6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Z=25cm h=7m.

Spaţiul verde faţă bloc — sc. B:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Bm, înclinat spre trotuar - reducerea cu 112 din

Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bioc — sc. C:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=3Ocm h=14m - reducerea
coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Z20cm h=Sm - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.
Spaţiul verde faţă bioc — sc. C, Iângă trotuar

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®20-25cm h7-Bm - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuari eliminarea ramurilor uscate.

Bd. Rewla Elsabeta nr 47, ccd poştaiO500l3. sedar5. Bucureşti, ROm&iia

TeI: 021305.55.00
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 tedtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 şi a
reţelelor aeriene.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
ToaI&are — 9 ex., arbort

DIRECTOR. EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voines1ÜţJ
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1fl*

ąpraniq2O19eu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronícü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Lunguleţu nr.6, bl.V2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr4195/21.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1721696/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2314/26.03.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului V2 din aleea Lunguleţu nr.6, zona de parcare amenajată, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.042019, 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 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 faţă bloc V2, sc. 1 din aIeea Lunguleţu nr. 6:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=3Ocm h12m - eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveoleleor din parcare:
Faţă Iateral stânga bloc V2,Iângă garcl:

-1 ex. trunchi, fără coronament, acoperit de iederă, prezintă scorbură Ia baza
trunchiului, uscat 100% (conform foto anexată);
Faţă Iateral stânga bloc V2 - parcare amenajată:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură pe
trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=30-35cm h=10-12m, prezintă scorburi
Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Faţă bloc V2 - parcare amenajată:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm hlOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=llm, prezintă scorbură pe trunchi, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc V2,:

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e=25-3Ocm h=10-llm, prezintă scorburi
pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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:

.aOĄ
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-toaietarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerh de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui 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 toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 44 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: 6ex. arbori în alveolele rămase Iibere în
parcare, 1 3ex. arbori în spaţiul verde al blocului V2 i 25 ex.arbori alte Iocaţii deficitare in
vegetaţie în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 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 Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

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 emiterii.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 9 ex., arborĄ cu scorbuń în declin biologic din care 2 ex. sunt uscate 100%.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela VoinesciiĄ3tP

Intocmit: Expe ricopi Anişoara

25. ĄPR. 2019

Red: P.AJ3 eW24.04.2019
— prezentul aviz aĺast postat pe site. uI FMS.
hţtp/Ąw,.pmbíoţinstitutii/phmaria!directiiĺdÉrectia mediWavize arboh Én consultarę/aWze arboń in_nsuItare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
F&-i1t'3t.nie l l

DIRECŢIA DE MEDIU

03.MAI.?019 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrÁ4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Ştefan ceI Mare nr.31, bI.29, Sector 2
- Asociaţia de proprietari
Şos, Ştefan ceI Mare nr.29, b129, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.4391/25.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1724021/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2588/02.04.2019, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 29 din şos. Ştefan
ceI Mare nr.31, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.04.2019, 5-

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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — şos. Ştefan ceI Mare nr.31, 1,1.29, sc.2:

-1 ex. Populus sp. (plop) ®=75cm h=18m, Iipsă ritidom, cu ciuperci saprofire, pe
trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Populus sp. (plop) 035cm h=12m, toaletat, este orientat către gardul din
beton, prezintă o şarpantă uscată 100% şi scorburi Ia baza trunchiuluL pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Spaţui verde spate bloc — şos. Ştefan ceI Mare nr.29, bI.29, sc.A:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=2Ocm h=7m, se sprijină pe gardul imobilului de Ia
nr.29, uscat 80% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bíoc — şos. Ştefan ceI Mare nr.29, bI.29, sc.B:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=45cm h12m, prezintă scorbură adâncă Ia inserţia celor
două şarpante, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-2 ex. Populus sp. (plop) =50-55cm h=16-18m, prezintă scorburi pe trunchi, în
declin biologic,pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr, de telefon 0211252.77.89, int.224), 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

Nr. 2588117240211
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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 repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 31
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de im đe Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, asťel: 6ex. arbori în spaţiul verde aferent blocului i
25 ex. arbori în alte Iocaţii deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 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 verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţflle de proprietari au 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.
Defrişare — 6 ex., arboń cu scorburi, în declin bilogic ‚din care 1 ex. este uscat 60%.

DIRECJOR EXECUTIV
SimohaMariana POPA

Şef Serviciu Avîze şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescvj1ľ

lntocmit: Expe ricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
Fundaţia « Imam AIi » prin imputernicit

dI
Str. Radu BeIIer nr.8, bI.ZL, sc.A, ap.13, Sector 1

(Cufle imobfl- )

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia RM.B cu nr.1724978/04.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2736105.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.29 din şos. Ştefan cel Mare,
conform Contractului de Vânzare cu Incheiere de Autentificare nr. din
Delegaţie nU - comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
19.04.2019, 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 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:
Curte imobiI cu nr 29:

-7 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=6-7m, uscate 100% (conform
foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) O=70cm h=18m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa 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 deteriorărfl 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 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 13
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, in curtea imobHului sus menţionat, in prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, po[rivit Angajamentului
de plantare nr.2736/1/23.04.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.MB. nr 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriřicării în teren

Nr. 2736117249781 03 iM. 2J19
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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 emiterH.
Oefrŕşare — 8 ex., arbori, dŕn care 7 ex. arbori sunt uscaţi 100%.

Şef Serviciu Avize şi Acordufl,
Exped Danieia Voinescu

Întocmit Expefl Pricopi Anişoara

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 Ęom.0ni02919,eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2866117262551 03 3J19
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicä nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Şos. ( “1 Sector 2,

J
- Asociaţiei de propríetari
Şos. Colentina nr.25A, b12, sc.A ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr1726255/09.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2866/10.04.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în parcarea
amenajată aferentă blocului 2 din şos. Colentina nr.25A, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren1 în data de 19.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, În conformitate cu Legea nr 2412007, privind regementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modillcăhle 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:
Spafiui verde spate bioc — parcare auto emenajată (IocuriIe cu nr. 1, 2 şi 3):

-2 ex. Populus sp. (plop) 040-55cm h=18-20m - reducerea cu 112 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstra obligatorie a alveolei din parcare:
SpauI verde spate bioc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=35cm h=Bm, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată (iocul cu nr. 12,13):

-1 ex. Acer sp. (arţar) =35cm hlOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrădle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Bd. Regra Elsabeta nr. 47, cod poşlal 05C013, seđor5, Bucureşli, Romáa
TnI: 021305 5500
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Precizăm că 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.CGM.B. nr 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.GM.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţí obligaţia plantării a 7

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiuiui de de 20-28cm,

măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei in funcţíe de specie, in spaţiul verde aferent blocului, in prima perioadă

optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din HC.G.MB. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificării in teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. artA din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia,

în xerocopie, Ia avizierui blocului sau într-un
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaleiare - 2 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori, din care 1 ex. esie uscat 100%.

ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona:Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voines?1lç-

Întocmit: ExpePropi Anişoara

25 ÁPg 2019

Red; P.AJ3 ex12404.2019
— prezentul av afnst pastal pe sŕte- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢ1A DE MEDIU

romonia2Ol 9.eu
dtS&!. fln

Spre ştiinţă
-DI:
Str.

63. MAL 2619
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Sector 4

(Cude imobfl -str. Negustori nr. 22, Sector 2)

Referitor ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1 726937/10.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu r.2977/1 1.04.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specíalitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului nr.22 din str. Negustori, conform Certificatului de Moştenitor nr.
şi Procură cu Încheiere de Autentiflcare nr. din ‚ vă comunlcdu, ‘n.

verificarea efectuată pe teren, în data de 19.04.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.22 — A.F.L:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=BOcm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr.22 — A.F.I.:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 045-5Ocm h=11-12m, Iipite de gardul
imobilului vecin, pe care-I afectează, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborh (A.F.Ij, 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, astfei:

-toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărh ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedohte şi crearea condiţfllor necesare plantărU de material
dendroiogic tânăr.

Nr.2977117269371
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Precizăm că administratorul Iegai
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi
prevederilor avizuiui şi a tehnoiogiei
defrişărilor, in caz contrar apiicándu-se
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţja plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată ia inăiţimea de lm de ia bază şi înăiţimea exempiarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în aite Iocaţii pe care ie aveţi în administrare, in prima
perioadă optimă de piantare, în toamna anului 2019, primăvara anu]ui 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin5 din 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. 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.
Toaletare - 1 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori.

DIRECTOR EXECVTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Danialecu

Întocmit: Expert P icopi Anişoara

25 ÁPIZ 20;g

aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia

Red: PAJ3 ex124.042019
— pezentul avk afost poslal pe sile- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

O3.NLîü19
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştünţă:
-Dna
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa c nregistrată Ia P.M.B cu nr.172731 1/11.04.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3002/12.04.2019, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Agricultori
nr.108, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.04.2019, 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
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.114/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 108:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm hlOm - reducerea cu 1/2 Iungimea ramurilor
înclinate spre acoperiuI imobilului.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Pĺanlaţe de aliniament — imobil cu nr. 108:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=6Ocm h=12m, prezintă scorbură pe
trunchi i Ia bază, Iipsă ritidom, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuăndu-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 spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echihbrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărü 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 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 tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar apHcându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nr.3002117273111
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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 baiot đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inăiţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. arbore în alveola rămasă Iiberă, în urma
defrişării 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.

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 verificării în teren
a p!antărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ta data emiterii.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Deťrişare - 1 ex., arbore cu scorburi în decĺin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acordufl,
Expefl Daniela

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara

25. 2ü;9
Red: P.A.13 ex12404.2019
— prezentul aviz afost postat pe se- uI PMB.
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11 omaniq2O1'.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre stiinţă:
- DL
Str, I Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui i înregistrată Ia P.M.B cu nr1729028/17.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.3187118.04.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat in aliniamentul din str. Dimitrie Racoviţă nr.19, vă comunicăm că Ia veriflcarea efectuată pe
teren1 in data de 19.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 in conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şí administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenaiarea şi intreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei:
PIantaţie de aliniament — imobU cu nr. 19:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=25cm h=7m, înclinat spre trotuar i carosabil, prezintă scorburi Ia baza
trunchiului i pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgentă, prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), 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 condiţhle necesare plantăňi de material dendro)ogic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevedehlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi
inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola
rămasă Iiberă, in urma defrişării şi 5 ex. arbori in alte zone deficitare in vegetaţie din sector, în prima perioadä
optimă de plantare, in 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, in 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.
Defdşare — 1 ex., arhore cu scorbuü în declin hiologic.

D!RECTOR EXECUTIV,
Simon ‘ aPOPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
i ! Expefl Daniela Voinescu

Inlocmit: Expeiş Pflcopi Anişoara

/
Red: P.A13 exJ25.04.2019 6 MAI
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http:Ucmb,roľ,nstitubiĺphmadwdirectiUdirectia medřulavize prboh in consultar&avize arbori in ccnsultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rornonia2Ol9.eu

(PIantaţie de aliniament - .şos. Andronache nr. 179 i str. Aurel Vlaicu nr. 86, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.4412/25.03.2019, inregistrată ia P.M.B cu
nr.1724050/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr2592/02.04.2019, prin care sohcitaţi
emiterea avizuiui de speciaľtate pentru intervenţia asupra arboreiui situat in aľniamentui din
şos. Andronache nr.179 i str. Aurel Vlaicu nr86, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei
Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi
menţionaţi în tabeiul anexat (însoţit de fotografiile aferente), vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocahtăţiior, cu modificările şi compietăriie uiterioare şi ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
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:
PIanta ţie de aliniament - imobfle nr. 177-179:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=35cm hllm- reducerea ramurilor care afectează firele
aeriene stradale cu 112 din Iungime şi eliminarea ramurilor uscate in vederea evitării
produceiii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilorcu păstrarea obligatorie a alveolei:
PIantaţie de aliniament- slr. Aurel VIaicu nr 86:

-1 ex. Acer sp. (artar) 030cm h=8m, înclinat spre trotuar, cu scorburi pe trunchi,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a
reţeielor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul bioiogic ai acestora (cu excepţia ehminării ramurilor uscate şi frănte,
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 condiţfllor necesare plantării de materiai
dendrologic tánăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrăriior, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea

Nr.2592117240501
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicű nrA4, Sector 2

ľ-

Bd. Regma EIabeIa nr 47. cod poştal 050013. sedor 5, Bucureştt Ramâa
TeI: 021.305.5500
hflp/Iwąnv. pmb .m



prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

HC.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor HC.G.M.R. nr

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,

măsurată la înălţimea de im de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei in funcţie de specie, astfel: lex.arbore în alveola rămasă liberă în urma

defriării i 5ex. arbori în alte zone deficitare in vegetaţie din sector, în prima perioadă

optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 aün.5 dkn HC.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl RM.B, în vederea verificărb în teren

a plantărilor in 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.
Toaletare - lex. arbore;
Deľrişare - 1 ex. arbore cu scorb ură în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - na POPA (

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela VoinescuŁf

!ntocmit: Expefl copi Anişoara

!xJcşiL

Ü2 H4L

Red: P.A/3 ex./*&ćO19
— prezenlul av aĺosl postat pe site- uI PMB.
hflp:(Wnnů pmb.rojinştituti,jpriqiaria/dwecliildirectja nediutavize arbod in consuttare/avize atori in cnnsuttare.php pe data de

Bd. Rena aabeta rv. 47. d poştai 050013. sed5, Buateşti. Romá

TeI: 021.3055500
httpiMvn',.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 & MAi 201y

Str.
DI

CÁ TRE,

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1725255/04.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2739/05.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborielui situat în curtea imobilului cu nr.35 din str Badea Cârţan,
conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Tncheiere de Autentificare
r vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
19.04.2019, 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 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. 35:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=14m, acoperit de iederă - 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, 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, Iuändu
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 EJEQUTIV,
Simona- P4PA

1* A

1' Întocmit ExpeýPflcopi Anişoara

Red: PA33 exJ52O19
?

— prezentül aviz afost postat pe siIe- uI PMB.
- /4

hUpJIwvivpmbroIinstituiiiIpdmaIiaIdirectiifdireVtia mediu/pvize arboň in consulţpre/avize artpri in nsuhpre.php. pe datde

Nr2739/1 725255!

Şef SeMciu Avize şi Acordufl,
Expefl Daniela Voînesf4ęf

Rd Reainn Elisaheta nr 47 md nostal 050Ů1 3 sednr 5 flucnmsti Rnmnia ue i n
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

Pi•'!?!pP15.ęu

Nr.278411 7254401 l & MAŁ 2019
CĂ TRE,

pagube
nefavorabile.

(Str. Jean Louis Calderon Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1725440/05.04.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.2784/08.04.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arboriior situaţi în curtea imobilului cu nr.35 din str Jean Louis Calderon, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.04.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr.35:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) =80-100cm h=14-lBm, situate Ia o distanţă de cca.3Ocm faţă de
gardul din beton de Ia imobilul cu nr.37 - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=aOcm h=16m, prezintă o scorbură Ia baza trunchiului- reducerea
cu 112 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărb producerii de

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii, conform ad.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, 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 deteriorărb construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare — 3 ex., arbori.

ŞefSewiciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinescuf

Ik2%iAi

ĐIRECTOR EXEC
Simona-MaA

Întocmit: Exerś Pricopî Anişoara

Red: P.A.13 eWO5.2Ol9 t,)ţt/ĆQĺ,_L c
— prezentul av'z afost poslat pe sile- ul PMB. /1

hUp Ilwww amb mlinstitubiĺpnmanaidirecti,Idirect,a mediulavize arbon In consultarelav,ze arborl In consuţtare DhD pe daja de
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PRMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2574ĺ1723723/

2i MAI. 7ąë CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dnat I

“,Sector 2.
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Zarandului nr.6, bI.469, sc.A, Sector 2

O Referitor Ia adresa d-nei •‚ înregistrată Ia P.MB cu
nr.1723723/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2574/02.04.2019, prin care soiicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocuiui 469 din aleea Zarandului nr.6, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe
teren1 în data de 08.05.2019, 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 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 intrarea în bloc — partea stângă:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2ocm h=Sm, înclinat - 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.
Spaţiul verde intrarea în b!oc — partea dreaptă:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=3Ocm h=12m, înclinat - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frángerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=6m - eiiminarea ramurilor uscate din
coronament;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=2Ocm h=9m, înclinat accentuat - reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — lateral stânga:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=6m — frânt de Ia jumătate (conform foto
anexată);

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 025cm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. trunchi, fără coronament ®=2Ocm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).

Rd Reoina Elisabeta nr cid noslal 050013. sedor 5. BucuresU. România



Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiiior din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

-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
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 anuiui);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defri$rilor, în 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 8
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie đe specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2019.

La finaflzarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.&M.B. nr. 304/2009,
aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea veriflcării 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 aflşeze,
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 - 4 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arboM din care 1 tmnchi fără coronament uscat 100% şi un ex.

arbore este frânt de Ia jumătate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si ariana POPA

((( )) Şef Serviciu Avize şi Acorduri, (
Expefl Darnela VoinescuJ

Întocmit: Exppçt Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 eyJO9.05.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
hţlp:/Awn,.pmb.roíinstitutiilpdmartaldirectiUdirectia mediu/avize arbori n consultareiavize arbori in Consultare.ühD. De dala de

—3..'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonio2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
- DI (
B-dul Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
B-dul Basarabia nr.53, bI. M21, Sector 2

Referitor ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1728524/16.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr3144/17.04.2019, prin care sohcită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocului M21 din b-dul Basarabia nr.53, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 08.05.2019, s-a inventariat următoru! 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 tedtoriul Municipiuluš Bucureştś, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniior, cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Spaţiul verde spate bIoc — parcare auto amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=14m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevedeńlor 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 bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţüle 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 specialitate privind execuţia defrişărflor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru 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 in funcţie de specie, astfel: 1 ex. arbore în alveolă în urma defrişării, cu
păstrarea obligatorie a acesteia şi 5 ex, În spaţiul verde aferent blocului, În prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P,M.B, in vederea veriflcării în teren

Nr. 3144117285241 11. MA 7Ţ;

Bd. Reg,a EIabeta rv. 47, d poşlal 05C013, sector5. Bucumş(i, Rom%a

TeI: 021.3055500
http1tww pmb.ro



a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. artA din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze,

in xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Defrişare — 1 ex., arbore cu scorbură în declin bioiogic.

IRŞTOR EKECUTIV,
‘ľá4lariana POPA

‘ ś

14 MÁ[ 2019

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu2(((

!ntocmit: Expert Pricopî Anişoara

Red: P.AJ3 ex.J1O052019
— prezentul aviz afost posIaI pe site. uI PMB.
http jwww pmb wlinstituliűpnmanaţdirecliűdimctia nediu/avize arton In cvnsultprelpvize arbon n consullare php pe data de

54 Regna Ekabeta rt 47. cod poştal 050013, sedor5, jQjm. Ron4n

Tel: 0213055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rom9flka%OV.eu

i 5 MM. 2G

Str. j

CĂ TRE,
Dna

Sector2

Nr. 3197, 2310/1729274, 1721797!

(Str. Giacomo Puccini Sector 2)
Referitor la adreseie dvs., înregistrate ia P.M.B cu nr. 1729274/17.04.2019,

1721797125.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3197118.04.201B, 2310126.03.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
garajul imobilului cu nr.3 din str. Giacomo PtrHni. conform Contractului de vânzare
cumpărare cu Incheiere de Autentificare i a Extrasului de carte
Funciară pentru informare - vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 08.05.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianul Iocaiităţilor, cu modificările şi completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Str. Giacomo Puccini nr.3, Sector 2:

-1 ex. Aescuius hippocastanum (castan) e=45cm h=12m, încastrat în construcţie,
viabil, conform foto anexate - 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 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 Municipiului Pucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eiiminării ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul 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.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.arbore

DIRECTO ľĘETJV
Simona- “ana po#A.
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rwąnp?212.ąą
DIRECŢIA DE MEDIU

23. !‘4M. 2O
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

(Zonă amenajată, Ioc de joacă peniru copi AIeea Vergului nr.4, bL 15, sc. C, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 6553/24.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1732552/02.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3673/03.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţíei de Mediu nr.3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii

p instituţiei dvs., şi menţionaţi în cererea dvs., (însoţit de fotografiile aferente), din aleea
Verguiui nr.4, bI.15, sc.C, Ioc de joacă pentru copü, Sector 2, vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
H.C.G.M,B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, avizăm:

Executarea Iucrării de toaletare a unui arbore şi defrişarea cu extragerea
rădăcinilor a 2 ex. arbori cu scorburi în declin biologic.
Toaletare:
Spaţiu verde zonă amenajată - Ioc de joacă pentru copiL

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm hlOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condíţh meteo
nefavorabile.
Defrişare cu extragerea rădăciniior i păstrarea obligatorie a alveolei:
Spatiu verde zonă amenajată - Ioc de joacă pentru copü:

-1 ex. Tilia sp. (tei);
-1 ex. Aescuius hippocastanum (castan).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiiior din jur şi a
reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorui Iegal răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi zona operaţiunilor, respectarea
prevedeńlor avizului şi a tehnologiei privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nr. 3673117325521

aI terenului este
a persoanelor în
de specialitate

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

304/2009, în compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12

ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu circumferinţa trunchiuiui de de 20-2Bcm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 2ex. in alveolele din Iocul de joacă pentru copii

cu păstrarea obligatorie a acestora i 10 ex.în spaţiul verde aferent blocului 15, în prima

perioadă optimă de plantare, în 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 obhgaţia 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.

ad, 4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţh prealabile punerii in aplicare a Iucrărilor

de defrişare:
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fĺe pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi1

fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice

şi de decizia fiecărei instituţfl;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu

precizarea dateí calendaristice şi a intervalului orar in care acestea se vor executa, ţinându

se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina of,cială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de

decizia fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,

va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conf. art4, Iit.b 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.
Toaĺetare — 1 ex. arbore;
Defrŕşare - 2 ex. arbori cu scorburi în decJin biologic.

Şef Sewiciu Avize şi Acorduri,
Expefl Daniela Voinesçj4s

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

23 MAI. 2Ű1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

(Zonă amenajaiă pentru ţarcul de câiní- Aleea Vergului nr.4, bL 15, sc. C, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 6555/24.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1732539i02.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3674/03.05.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialśtate pentru intervenţśa asupra arborior, conform cerinţeor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3472/24.04.2019, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în cererea dvs., (însoţit de fotografiile aferente), din aleea
Vergului nr.4, bI.15, sc.C, Sector 2 „ţarcul de câinľ' vă comunicăm că, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intraviianul Iocaiităţiior, cu modificările şi compietăriie ulterioare şi ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm

Executarea Iucrării de toaletare a unui arbore şi defrişarea cu extragerea
rădăcintlor a 6 ex. arbori cu scorburi în declin biologic.
Toaletare:
SpafiuI verde „zonă amenajată - ţarc de câini'

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h18m - reducerea cu 1/2 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, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişare cu extragerea rădăcilnilor cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Spaţul verde „zonă amenajată- ţarc de câini"

-3 ex. Tiiia sp. (tei);
-1 ex. Populus sp. (plop);

ľ-. -2 ex. Prunus cerasifera (pwn).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform arLG 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 eiiminărU ramurilor uscate şi fránte, 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
reţeleor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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.

Nr. 3674(17325391
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 36

ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumŕerinţa trunchiului de de 20-26cm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 6 ex. în alveolele din zona amenajată pentru

ţarcul de câini cu păstrarea obligatorie a acestora i 3Oex. in spaţiul verde aferent blocului

15, in prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz cQntrar se vor aplica sancţiuni conf.

art 4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerfl in aplicare a Iucrărilor

de defrişare:
informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,

fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice

şi de decizia fiecărei instituţfl;
- 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 pubiicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de

decizia fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre 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

conf. art.4, Iit.b 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 vaiabiiitate 2 ani de ia daia emiterih
Toaĺetare — 1 ex. arbore;
Defrişare - 6 ex. arbori cu scorburi În declin bioĺogic.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-ĂJaria POPA
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PRMĂR]A MUNICIHULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

23. MÁL 2019
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Str - Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str Vaselor nr2, bI.34, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1732845/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr3787/07.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocului 34 din str.Vaselor nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 08.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţîul verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030cm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.224), 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, Iuăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeielor
aeriene şi creându-se condiţiile 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 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 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 20-28cm, 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 flnalizarea 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 veriflcării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

î'" Ţ"+

Nr. 3787117328451

Spre ştiinţă:
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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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Sewiciu Avize şi Acorduri,
Expert Daniela Voinescu
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RRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romo.nio2Ol %.eu

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Pianta(ie de aiiniament b-duĺ Ferdinand i nr 51, Sectorui 2)
Urmare verifĺcărilor efectuate pe teren in data de 23.05.2019, s-a inventariat existenţa unuí

ex. Fraxinus sp. uscat 100% situat in plantaţia de aliniament din b-dul Ferdinand I nr.51, sectowl 2,
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, şi HCGMB nr.114)2011
privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea obligatorie a alveolei:
Piantaţie de aüniament— nr.51:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=3Ocm h=lm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se var executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89 int. 224), conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţhlor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilar
adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, eevacuându-se masa Iemnaasă pentru a
nu blaca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării
constwcţiilar din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se candiţiile necesare plantării de material
dendrolagic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilar, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnolagiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz contrar aplicăndu-se sancţiuni
confarm 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 2O-2Bcm, măsurată Ia înălţimea de lm de Ia
bază şi inälţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in funcţie đe specie, in alveola
rămasă Iiberă în plantaţia de aliniament, in prima periaadă optimă de plantare, in, toamna anului
2019, primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilar de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.MB. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M8, in vederea verificării în teren a plantărilor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentu! aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaP,.4.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IPI iui

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştiinţă:
-DI
Ir Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui —--I înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti, cu nr.1768633/30.08.2019 şi ia uIret4ia de Mediu cu nr.9885/02.09.2019, prin
care solicită emiterea avizuiui de speciaiitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în
curtea imobiiuiui din Intrarea Vasíle Luicu nr.6, vă comunicăm că ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 11.10.2019, s-a inventariat următorul materiai 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:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr. 6:

-2 ex. Tilia sp. (te) O=30-35cm h=12-14m, situate la distanţa de cca.3Ocm de gard
- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor, eliminarea unui etaj de ramuri, în vederea
pătrunderU luminii naturale în apartamente şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr. 6:

-1 ex. Prunus cerasus (cires) trunchi fără coronament ®=2Ocm h5m, uscat
100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorul Iegal aI terenului pe care
se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

IaiI
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defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui 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 đe 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm đe Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alte Iocaţii pe care Ie aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara — toamna anului 2020.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletarn - 2 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., trunchi fără coronament, uscat 100%.

DIRECTOĄ-EXECIJTIV,
Simona%v ?t»bfA

Întocmit: Expeştţ'ricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1. NiN 1Ü9
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiintă:
-DI
Str. 3ector 2

Referitor la adresa dvs. nr.18732/10.09.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1773180/16.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10541/17.092019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiul verde aferent blocului din
str. J.S.Bach nr.1A, vă comunicăm că Ia veriflcarea efectuată pe teren, in data de
16.10.2019, 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 modiflcările şi completăriie 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:
Spaţiul verde spate bIoc sc. 1:

-1 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) ®=2Scm h=10m — înclinat spre trotuar i
carosabil - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului in vederea regenerării i
echilibrării arborelui i eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal h=llm, eliminarea tulpinei înclinată accentuat spre
trotuar i reducerea celei de-a doua cu 1/3 din înălţime în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bIoc sc. 1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.69, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

Nr. 1773180/10541/
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, ?n caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct S 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 baiot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara — toamna 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 RM.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arĹ4 din aceIaşi act normativ.

Petentul 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., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTO&ECĽÍTJV
Simona-Mafla POPĄ

Întocmit: Expe ricopi Anişoara

29.ucr 2019
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rtL PRMARP RWNICIPULUI BUCUREŞTI
L Direcţia de Mediu

Nr. 1773185ĺ105441 ‚ -utNDV.201 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştünţă:
- DI
Str. Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.18729/10.09.2019, inregistrată Ia Primăria Municipiului

Bucuresti cu nr.1773165/16.09.2019 şř Ia Directia de Mediu cu nr10544/17.09.2019, prin care

transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 22 din str. Popa Nicolae

r nr.4, (zona Baicului - str. Dumitru Slujeru) vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in

data de 16.10.2019, s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care, fn 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 aprobarea

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

Toaletare:
Spaţiui verde spate bloc, sc.2:

-1 ex. Acer sp. (adar) @=35cm h=12m, viabil - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte i uscate, în vederea evitării produceńi de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

Lucrări(e avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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

ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuăndu

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

sau a deteriorării constwcţńlor 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 sancUuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în xerocopie, Ia

aviziewl blocului sau ?ntr-un loc vizibil, pentru inştHnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare — 1 ex., arbore.

Întocmit: ExpĘfl)Pţicopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştünţă:
- D-nei C
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu
nr.1779249/03.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11261/04.10.2019, prin care solicită emiterea
avizului de speciaHtate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în domeniul public, spatele
imobilului cu nr, 36 din str. Eufrosin Potecă, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in
data de 16.10.2019, s-a inventaríat următorul material dendrologic pentru care1 in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spatjilor verzi din intraviţanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Domeniul public - spate imobiI cu nr 36 dŕn str. Eufrosŕn Potecă:

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, arborii afectează acoperiuI imobilului, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp (artar) =35cm h=1 lm, inclusiv reducerea ramurilor care afectează faţada
imobilului cu nr.36.

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=lOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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 echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuui), evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorărh construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 — 2 ex., arbori,

DIRECTOR EKECUTIV,
r . iSim - aPPA

Întocmit Exp Pricopi Anişoara

/ 2DzyRed: PA.13 ex.12t 19
— prezentul aviz arost postaţ pe site- ui PMB.
hflp đlwňw omb romnstitutillpnmanpldirecti,Idirectia mediuĺavize prbon ‚n consuliar&avize artpn in nsuItare pflp De dala de

Nr. 1779249/112611

8d Reina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 05D013. sedor5. Bucureşb. Romănia I il



o
o



75

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
DIJ I

Str ‘ctorul2

Referitor Ia adresa dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1789630/05.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr12509/06.11.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in curtea imobilului din
str Romulus nr7, conform Certificatului de Mostenitor nr din a Iimita de
proprietate cu imobilul din str Romulus nr9, vă comunicăm cá Ia verificarea efectuată pe teren1
în data de 08.11.2019, 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 modWicăńle şi completările ulterioare şi H.C.&M.B. nr.304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr 7:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=lOOcm h=20m, incastrat in gardul imobilului, prezintă scorbură
profundă la baza trunchiului, cu Iipsa cilindrului central, in declin biologic, pericol iminent de
prăbuire (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 arborele cu personal specializat
/autorizat, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 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

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr 1 la H.C.&M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată Ia
înălţimea de lm de la bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat in prima perioadă optimă de plantare, in

primăvara anului 2020, toamna anului 2020, potrivit Angajamentului de plantare

nr 1 2509/N08.11 .2019.
La flnalizarea 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 RM.B, în vederea verif]cării în teren a
plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex., arbore, cu scorbură prcfundă, în dechn bioiogic.

DIRECTOaa(ĘeLŰIV,
Simona-WWa4i3 idb4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 L NO 20i9

CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr 1, Sector 4
Spre ştiinţă:

-Dna
Str. Sector 6,
- Cimitirul Colentina
Str Reânvierii nr4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1765514/21.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9445/22.08.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul
Colentina, - )‚ Ioc de veci nr.440, conform Actului de Concesiune L din
23.07.2007, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019, 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.30412009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea si extragerea rădăcinilor:
Cimitir, Ioc de veci nr.440:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=2Ocm h=8m, situat în vecinătatea Iocului
de veci nr.440, fig.R49, Iipit de gard, uscat 100%, pericol de prăbusire,(conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratowlui Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

f 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 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.&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 pămănt, cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie đe specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arŁO alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

IaiiI
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veriřicării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ar[.4 din aceIaşi act normativ,

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defńşare — 1 ex., arbore uscat 100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,

Str Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr1765779/22.O8.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr9490/23.08.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu
nr2 din str Chiriac Bidoianu, conform Sentinţei Civile nr 2 definitve i
irevocavile, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019, s-a
inventariat următoruI material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările uiterioare şi HC.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI cu nr.2:

-1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) Ç2J=25cm hlOm, răsărit spontan, Iipit de conducta
de gaze pe care o afectează i calcanui imobilului de Ia nr4, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija administratorului
Iegai aI terenuiui pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
aprobarea Normelor 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 accidenteior sau a deteriorării construcţiiIor din jur şi a reţeielor 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 in zona operaţiuniloĘ respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de speciahtate privind execuţia defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată Ia
înăiţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoare circumferinţei în

( funcţie de specie, în curtea imobilului cu nr2, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2019, primăvara anului 2020, potrivit Angajamentului de plantare nr9490/1/29.10.2019.

La finaľzarea iucrăriior de pIantare conform ad,9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi
obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărfl in teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabihtate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare ‚‚rbore.

‘.° 1\
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CA TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre tiinţă:
-Dna
Str. Sector 2,

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia Primăria Municipiului
BucureşU cu nr.1767832/28.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9763/29.08.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului din str. Giuseppe Garibaldi nr.4, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 11.10.2019, 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=2Ocm h5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar
Spaţiul verde faţă bloc — sc. C:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocuiui şi
trotuar,împiedică accesul pietonal, cu degajarea corpului de iluminat public, Ia următoarele
specii de arbori:

-3 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=15-2Ocm h=3-5m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020cm h=6m.

Spaţiul verde faţă bloc — sc.F:
-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=25cm h=8m - reducerea cu 112 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Thuja sp. (tuia) ®=l5cm h3m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din

coronament.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteior 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:

-2 ex. Giediťisia sp. (glădiţă) O=20-35cm h=10-llm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h12m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=15-l7cm h=3-4m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=3Ocm h=12m, înclinat - reducerea cu 112 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

ia

Nr. 1767832/9763!

Bd. Recina Eiisabeta nr. 47. cod ooştal 050013. sedor 5. Bucuresli. România



materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină), bitulpinal h=8m - reducerea cu 112 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicărfl coronamentului;

-2 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=15-l7cm h=3-4m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţîul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=l7cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidente(or sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeleior aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm đe Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, in 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 plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Petenta 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 - 16 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

í L Nuv. LUkI

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiintă:
-Dna i

Str, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei l inregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti - PM.B cu nr.1768288/29.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr9839/30.08.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
speciahtate pentru intervenţia asupra arborelw situat în aliniaiiiernul din str. Aghire nr.2, vă
comunicăm că Ia veriŕicarea efectuată pe teren1 in data de 16.10.2019, s-a inventariat următowl
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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde fată bĺoc:

-2 ex. Tilia sp. (tei) e=3o-4ocm h=10-llm — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
incíinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri in vederea ridicării
coronamentelor;

-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) S=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada biocului.
Spaţiu! verde fată bloc ĺateral dreapta:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®45cm Lwl2m — reducerea cu 112 din iungimea ramurilor înclinate
accentuat spre faţada blocului şi carosabil.
Spaţiul verde faţă bloc iateral stânga:

-1 ex, Maciură sp. (mărui caiului) 035cm h=12m — reducerea cu 1/2 din iungimea
ramurilor inciinate accentuat spre faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de te!efon 021/252.77.89, int.
224), 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl 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 acces1 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
Iucrădlor, 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 art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

•10/1?
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr,44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DIr
Str

- ector2

(Plantaţie de aliniament — str. Zamtir Niccĺae nr.26, vizavi de staţia STB Jinia 682,
sectoruĺ 2):

Referitor Ia adresa dvs., nr.18737í10.092019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti - P.M.B cu nr1773163/16.09.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr10536/17.09.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui - 1
privind emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arboreluí SIWaL ĺn
aliniamentul din str Zamfir Nicolae — staţie STB iinia 682, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren1 în data de 23.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti şi H.C.G.M.B. nrll4/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale din cadrul plantaţiilor de aiiniament din
Municipiui Bucureşti., avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Plantaţe de aliniament — imobfl cu nr 26, din str Nicolae Zamfir (vizavi de staţia STB
ĺinia 682):

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=12m, prezintă scorburi profunde pe trunchi,
Q cât i ia baza Iui, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de materiai dendrologic
tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiuniior, respectarea prevederiior avizuiui şi a tehnoiogiei de speciaiitate 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 30412009.

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

laiiI
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ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de im de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în urma
defriflriÍ (cu păstrarea oblígatorie a alveotei), iar 5 ex. arborí în atte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anuiui 2020,
toamna 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 RM.B, în vederea
veriflcării in teren a piantărilor 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., arbore cu scorburi, in declin bioiogic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo aPOPA

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara

Red: P.A.13 ex.06.11.2019
— prezentul aviz aîosl postal pe şite- uI PMB.
http-I1ww,.pmb rpjjnştjtutij/prjmarjaídjrecţjjţjrectja mediu/avize prbori in cpnsultareţpvize arbph in consultpre.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1N0y2019 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiintă:
-Dna
Str. - Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.18740/10.09.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1773022/16.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10550/17.09.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei 1 - privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situai în aliniamentul din str.
Tuşnad nrl6A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019,
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 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:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr. 16A:

-1 ex. Platanus sp. (platan) ®=3Ocm h=12m, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de
clădirea 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, afectează acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 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
Bucureşu, 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, 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 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.

!n scopuI reanalizăńi solicitărií dvs. (pńvind defrişarea arborelui) şi emiterii unui
punct de vedere, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor
de protecţie a spaţiüor verzi de pe teńtodul Municipiului Bucureşti, afl. 8 alin. 1, este
necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu o expertiză M.D.R.A.P. (Ministerul Dezvoltăńi
Regionale şi Administraţiei Publice) din cam să rezulte în ce mod arborele respectiv
afectează structura de rezistenţă a imobUuluL Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucure$i se
poate găsi pe site-uI M.D.R.A.P(www.mdrap.ro/constructü/atestari
tehnicoprofesionaleĺexperti-tehnici,)

Nr. 1773022/10550/
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Pentru relaţU suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon 021/305.55.00,

int. 4161, Direcţia de Mediu, cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr.47, Sectorul 5,

mansardă, aripa Anghel Saiigny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de marţi orele 9,00 -

13,00 (în timpul programului de Iucru cu publicul).

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- riana POPA

‘C

[ i; ) Întocmit: Expe Pricopi

09.wny 20)9

Red; P.AJ3 ex.107ll.2019
— prezenlul aviz aĺost postat pe site- uI PMB.
hfly /I.pmbrohnsţjţţi,Jprjmarjaţdirectijiirej mediţ,Iavize arbori in Coflsultareĺavize artDd in consultare.php, oe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicä nrÁ4, Sector 2
Spre ştiintă:
- DI
Str, F Sector 2,
Adresă de e

Referitor Ia adresa d-iui \ ‚ înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr1773308/17.09.2019 şi Ia Direcţía de Medíu cu nr.10620/18.09.2019, prin care sohcită emiterea
avizului de specialítate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent b!ocului
M20 din str. Pescăruşului nr 15, vă comunicăm că Ja verificarea efectuată pe teren, în data de
23.10.2019, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normeior de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare: *

Spaţiul verde spate bloc — parcare auto (Iocui cu nr 120):
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm hlOm, Iipit de gărduleţ, înclinat spre parcarea auto -

reducerea cu 1/2 din inălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărü
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabfle.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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, in perioada de repaus vegetativ
a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căie de acces, uându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărfl construc[iilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aJ 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.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, in xerocopie, Ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbori.

DIRECTOR EXCUTJy,
Simona-Mą$i7Ýti\

Întocmit: Expe75ricopi Anişoara

.‚

htjp;ltwnyDmbmiinstjIutiiipnmariafdiręÇtIIldIľeClia mediulav,ze arbQn In çcnsuItareIayIze arbon In nsuItare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IZNOV 2019

CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematorfllor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. Sector 2,
- cimitirul colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1774228/19.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10739/20.09.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi in Cimitirul
Coientina, fig.O.45, Ioc de veci conform Actului de Concesiune nr. din
15.04.1998, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019, s-a
inventariat următorui material dendroiogic pentru care, in conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
cu modiflcăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Cimitir, ňg. 0.45, Ioc de veci

-2 ex. Prunus cerasus (viin) ®15-2Qcm h=3-4m, înciinate, situate pe iocul de
veci, pe care-I afectează, împiedicând mnhumarea,(conform foto anexată).

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.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 (primăvara-toamna), pentru a nu fÍ afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa in orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţeieior aeriene.

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, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de 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, în alte unităţi pe care ie aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă de piantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 aiin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui RM.B, în vederea

Nr. 1774228/10739/
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veríficării 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 emiterii.

Defrişare — 2 ex., arborL

DIRECTOR EXECUTIV,
ariana POPA

Intocmit: Expefl,,1ricopi Anişoara

.? coşL

O 8. NOV. 2019

Red: P.AJ3 exjOS.11.2019— prezentul aviz afost postaĺ pe site- ul PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

____

Direcţia de Mediu

Nr. 1774877/10787! ILNIW 2D)9
CĂ TRĘ

S.T.B. — Autobaza Floreasca
Str. DonizeW Gaetano nr.8-1O, Sectoť 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1774877/20.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10787/23.09.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta imobilului cu
nr.8-10 din str. Donizetti Gaetano, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
23.10.2019, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completăhle 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:
!n incintă — parcare auto:

-8 ex. Populus sp. (plop) Z=50-7Ocm h=18-20m — reducerea cu 112 din volumul
coronamentelor în vederea evitărü producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar
specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
!n faţa ciădirü administrative:

-7 ex. Populus sp. (plop) O=60-7Ocm h=18-20m — reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitărH producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar
specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
situaţi arborfl, 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 Bucureşti1 în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu f] 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 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 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 — 15 ex., arbori.

DIRECT ŢIV,
Simon aarjP A

Întocmit: ExeflPn'copiAnişoara

Red: P.AJ3 exJO711.2019
— prezentul avÍz afast postat pe site- uI PMB. ‘ ?i
httD:lt',Dmb.rvrInstituIiiiDrimariaIdiręCtiiÍdireCtia mediu/avize aibpd in consultareiavize arboh In consultwe.phD. pe data de uîý
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11N0y2019 CĂTRE,
S.T.B. — Uzina de Reparaţii

Str. Dr. Grozovici nr.2-4, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti - RM.B cu
nr.1776229/2509.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10957126.09.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbori?or situaţi în incinta imobilului cu
nr.2-4 din str. Dr. Grozovici, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
23.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea
nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţflior verzi din intravilanul localităţflor, cu
modificările şi completăhle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Nornelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte faţă birouri:

Reducerea cu 113 din volumul coronamentelor in vederea evitărü producerü de pagube
mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri în condiţii meteo nefavorabile, Ia
următoarele specfl de arbori:

-2 ex. Morus sp. (dud) O=25-3Ocm h=7-8m;
-1 ex. Ailanthus altissima. (fals oţetar) ®=3Ocm h=9m.

Ateher strungărie:
-8 ex. Populus pyramidalis (plop) =45-55cm hz1618m — reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, arborU având coronamente de mari dimensiuni, iar specia Popuius având
Iemnul de esenţă moale;

-12 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 25-30cm h8-lOm;
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) S=20-25cm h=5-1 Om.

SecVe auioagregate:
-1 ex. Populus pyramidalis (plop) =30cm h=16m — reducerea cu 1/2 din înălţ'imea

coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, arborele având coronamente de mari dimensiuni, iar specia Populus având
lemnul de esenţă moale.
Centrală Termică:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h8;
-1 ex. Ailanthus altissima(fals oţetar) O=3Ocm h=9m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 25cm h=7m- prezintă treimea superioară a coronamentului

uscată, eliminarea acesteia.
Secţia a-II-a:

-2 ex. Tilia sp. (tei) =25-30cm h7-8m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=3Ocm h=8m:
-1 ex. Betula pendula(mesteacăn) O=3Ocm h=Bm;
-2 ex. Populus pyramidalis (plop) 50-55cm h17-18m — reducerea cu 112 din inăiţimea

coronamentelor in vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, arborü având coronamente de mari dimensiuni, iar specia Populus având
Iemnul de esenţă moale.
Atelier fodă:

-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) 25cm h=Sm.

I,ariI
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Clădire Montaj Debitare:
-1 ex. Populus pyramidalis (plop) 060cm h=20m — reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentului, în vederea evitărH producerfl de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri, arborele având coronamente de mari dimensiuni, iar specia Populus având
lemnul de esenţă moale.
Secţia a-IiI-a:

-1 ex. Populus pyramidalis (plop) O=6Ocm h=20m — reducerea cu 112 din inălţimea
coronamentului, în vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri1 arborele având coronamente de mari dimensiuni1 iar specia Populus având
lemnul de esenţă moale;

-5 ex. AHanthus altissima (fals oţetar) ®=25-3Ocm h=8-lOm;
Secţia a-iV-a:

-8 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=25-3ocm h=8-lOm;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=25-35cm h=8-9m.
-5 ex. Populus pyramidalis (plop) =40-55cm h=16-18m — reducerea cu 1/2 din inălţimea

coronamentelor, în vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, arborii având coronamente de mari dimensiuni, iar specia Populus având
lemnul de esenţă moale.
Cíădire Autoagregat:

-2 ex. Populus pyramídalis (p!op) 030-SOcm h=16-18m — reducerea cu 1/2 din inălţimea
coronamentelor in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri1 arborii având coronamente de mari dimensiuni, iar specia Populus având
Iemnul de esenţă moale;
inírare parcare:

-1 ex. Populus pyramidalis (plop) O=SOcm h20m — reducerea cu 1/2 din înălÇimea
coronamentului, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frángerea şi
prăbuşirea de ramuri1 arborele având coronamente de mari dimensiuni, iar specia Populus avánd
lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Gleditschia sp.(glădiţă) e=3Ocm h=9m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) 030cm hBm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h7m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe care se află

situaţi arborii, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a saţiiIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fT afectat echilibrul biologic aÍ 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 acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Menţionăm că Iucrarea de defriare a celor 3ex. de arbori uscate 100% a fost efectuată în
baza avizului 2798/1416031/22.08.2019, cf. Angajamentului de plantare nr.2798/1 /09.08.2016.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 70 ex., arbori.

DIREC
Simon

Întocmit: Exp7lfricopi Anişoara

O & NO 2019
Red: P A/3 exIO8.1 12019

— prezentul aviz aroşt pastaţ pe site- uI PMB.
hugflvjwwpmb roÍinşţiţutii/prtmariaidirectiildirectia mediuipvizę arbon in conşultareiavizę prbod in consultare php, pe đata de.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 17777flh/11flR71
IL.NÜ2Üg

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicH nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- DI
Str Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ; inregistrată Ia Primăria Munucipiului Bucuresti
P.M.B cu nr1777701/30.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nrllOB7/01.10.2019, prin care
solícită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţía asupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocului 6 din str.Ripiceni nr6B, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 16.10.2019, 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. nr304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stânga, parcare amenajată Ioc. 1, 2 i 3:

-1 ex. Acer sp. (arţar) =25cm h8m, înclinat accentuat spre parcare auto, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2
(nr de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.&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 condiţflle 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 ad. 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 6ex.
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 in
funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

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

Petentul 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 — . arbore, i

DIRECTOR
Simona-M a

Intocmit: Eř9e PricopiAnişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1Z NÜY 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Direcţia Relatii cu Publicul ęi Registratură
-DI.
Str. -

‚ Sector 2

Referitor Ia adresa Direcţiei Relaţii cu Publicul i Registratură nr.17578J11757/1
din 01.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr1777518/30.09.2019
şi Ia Direcţia de Mediu ‘‘i nr.11213/03.10.2019, prin care transmite spre soluţionare
cererea d-Iui Ĺ . privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arboreiui situat în aliniamentul din str Dimitrie Salmen nr30, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019, 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, H.C.&M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.&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 aleveolei din
aliniament;
Plantaţie de &iniament — imobU cu nr3O antersecţie cu b-dul Ferdinand 1)

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor 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
reţeielor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic
tâ n ăr.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizu)ui şi a tehnoiogiei 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 refacerea fondului vegeta), în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tánăr 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, în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării (cu

Nr. 1777518/11213/

Bd. Regina Eisabeła nr 47. poş(aI 050013, şedor 5. Bucureşb, Rnânia



ani de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
a POPA
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păstrarea obligatorie a alveolei), în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara

anului 2020, toamna anului 2019.
La finalizarea IucrărHor 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 RM.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
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

PĄ flenin FIkhpt nr 47 rnl nnstal 050013. sednr $ Bucures. Růmâna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ; ‚ înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1778602/02.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11222/03.10.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentul din str. Juverdeanu cpt. nr. 94A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 23.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în
conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr 94A:

-1 ex. Tiiia sp. (tei) e=35cm 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, în condiţii meteo nefavorabile, cu
degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 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 (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 construcÇiilor 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.

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

DIRECTOR E
S,mona-Ma t
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CÄ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str.

Referitor Ia adresa dvs., nr.25198/11.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti - P.M.B cu nr.1783372/16.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr11755/1Ş-10.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Calafat nr.70, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 23A0.2019, s-a inventariat următorui material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aíiniament — imobiI cu nr 70:

-1 ex. Tilia sp. (tei) =30cm h=12m, viabil, este vizibilă o asfaltare in zona
arborelui, motiv pentru care este necesară - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabil,

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 (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, luăndu-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 Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apiicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRE TJV,

RedPM7

Întocmit Expe5tęricopiAnişoara

— prezentul avirost t uI PMB.
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çrv.rJ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1738782,14675, 9842! ia NOV. 2019
CĂ TRE.

Dna
Dna

Dna i

Str. Sectorul2
Spre ştiintă:
-Dna
Str Sector 2

Referitor Ia adresa dnei' ‚ înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr.1738782/21.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4675/22.05.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului din str. Episcopul
Radu nr.17, care prezintă pericol de prăbuire peste autoturismul situat în curtea
imobilului cu nr.15, i având în vedere adresa Oirecţiei Venituri Buget Local Sector 2,
nr. W07.08.2019, înregistrată aI Direcţia de Mediu cu nr.9842/30.08.2019, din care
reiese că dvs. sunteţi proprietarele imobilului din str Episcopul Radu nr.17, sectorul 2, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 26.06.2019, 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 modificăńle 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. 17:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=3ocm 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, în condiţii meteo
nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, pe care se
află arborii cu personal specializaUautorizat, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B.
nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriu
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna),
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate
şi frânte, 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 Iucrăhlor, 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.

Menţionăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în curtea imobilului nr.17 din str.
Episcopul Radu, a fost inventariat 1 ex. Ailanthus altissima (fa)s oţetar) e=2Dcm h7m,
uscat 100%, Vă facem cunoscut că pentru eliberarea avizului de defrişare a acestui
exemplar este necesar să vă prezentaţi Ia Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, cod poşlal 050013, sector 5, Buwreşt, România



Municipiului Bucureti cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel

SaUgny), Sector 5, marţi între orele 9,00 -13,00 pentru a semna un Angajament de

pI a nta re.
Menţionăm că potrivit H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru refacerea fondului vegetal, în

compensarea arborelui uscat 100%, proprietarul imobilului are obligaţia plantărU unui

arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm şi înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (rapor[ de plantare 1:1) în perioada

optimă de plantare, primăvara anului 2020 - toamna anului 2020.
Având în vedere starea actuală a arborelui, respectiv uscat 1

celeritate depunerea actelor necesare emiterii avizului de defriare

nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

Bucureşti.
Menţionăm faptul că întreaga responsabilitate vă

i producerii de pagube materiale sau umane.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de

Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: ExpŢ Pricopi Anişoara

1ZNOV. 2019

Red: P.A./3 ex./O8.11.2019
— prezentul aviz afost postat pe site uI PMB.
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00%, vă
conform
teritoriul

solicităm cu
H.CG.M.B.
Municipiului

revine în cazul prăbuirii arborelui

Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CA TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr44, Sector 2
Spre ştiintă:
- DI'
Şos. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.136, bI. D20, Sector 2

Referiior la adresa d-ui ‚ inregistrată a Primăria Municipiuui Bucureşti cu
nr.1762603/0808.2019 şi Ia Direcţia de Meaiu cu nr.7960/09.08.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in jurul stâlpflor de iluminat stradal
aferent blocului D20 din şos. Mihai Bravu nr 136, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 23.10.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bioc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm hlOm, înclinat spre corpul de iluminat public - reducerea
ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public i eliminarea ramurilor uscate din
coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C,&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 (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 construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în
xerocopie, Ia aviziewl blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR /

Simona- ţan

Red: P.Aj3exĘ2

Întocmit: ExpeflPricopiAnişoara

prezentul avlz afost postaţ pe site ul PMB.
httoj/,Dmb.roĺinstitutiWprimaha(direCtii/directia mediu/pvize rbpd in cpnsultarelavize arbori in nsuItpre.phD De dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15N0v2Ü;g CĂTRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronîciî nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Di
Str ;ector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16879/21.08.2019, înregistrată ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1767045/26.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.9599/27.08.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-iui privind emiterea
avizuiui de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aflniamentul din str.
Arhitect D. Hârjeu nr.74, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
16.10.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanuI
Iocalităţiior, 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 şi
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradate din cadrul
piantaţiiior de aiiniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 74:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=llm - reducerea cu 113 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 şi cât i
cu 1/2 din Iungimea ramurilorînclinate accentuat spre curtea imobilului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Plantaţe de aliniament — imobil cu nr 74;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m, prezintă scorburi deschise pe trunchi, în
declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaietarea se va executa conform arŁ6 pct, 6 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiuiui 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);

-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite 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 persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea

IeiiI

Nr. 1767045/9599/
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărüor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului 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, astťel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma
defrişărfl (cu păstrarea obligatorie a alveolei), iar 5 ex. arbori în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2020,
toamna anului 202.,

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.S. 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 emiterfl.
Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură in declin biologic

DÎRECTOR XECUTIV,
Simona OPA

Intocm,t: Expef-fncop, Anişoara
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— prezentul av,z afost postat pn sile- uI PMB.
htlo /Nň'ďtą pmb roňnstilutii/primaripíd,reçti,Idiredia mediulavize artori in çpn$yltareĺavize arbori in consuí(are.php. oę data de

6d Reaina Elisabeta nr 47. cod oostal 050013. sedor 5. Bucuresti. Roniánia ‚ic•,ţ%



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CA TRE,
DI

Str Sector2

(Cude imobU str Maria Ghiculeasa nr 22, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureşti - P.M.B cu
nr.1770936/09.09.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.10283/10.09.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.22 din str. Maria Ghiculeasa, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 23.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 22, str Maria Ghiculeasa, sectorul 2:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm, Iipit de gardul dinspre stradă - reducerea
cu 1/2 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

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arboreie, 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 arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fl 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 reţeleior aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, 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.

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

DIRECTOR EX5GLJTIV,
Simona-Mari2i7tb4?Ą

-bo
2 Intocmît: Eypefl Pricopi Anişoara

n 1)t

R: P.AJ3
— prezentul aviz afost posrpesUéil PMB. P 2
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. Noy 201°
CATRE

DI
Str. - Sector2

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1774261/19.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10738/20.09.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.5 din str. Podul Vadului, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 23.10.2019, s-a inventariat următorul material dendroIogic 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI cu nr. 5:

-1 ex. Abies sp. (brad) e=3Ocm h=12m, situat la o distanţă de cca.2Ocm faţă de
gardul imobilului de Ia nr.7 - 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
aeriene stradale.

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

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 are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DJRECTO IV,
Simonaţ1J

Întocmit: EptPrăcopi Anişoara

Red: P.A.13 ex.(06.11.2019
— prezentul aviz afost poslat pe site- ul PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L L NUV 1n

CĂ TRE,
DnaL

Şos, ( Sector 2
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor la adresa A.D.P. Sector 2 nr16891/21.08.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr.1767076126.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.9602/27.082019, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu
nr.378 din şos. Colentina, conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Incheiere de
Autentif]care nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în
data de 23.10.2019, 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 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.378:

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, ta următoarele specii de arbori:

-2 ex. Morus sp. (dud) O=30-35cm h12-13m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), tritulpinal h=lOm, inclusiv eliminarea unei tulpini

uscate 100%;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm hllm, Iipit de gardul imobilului de la Depoul

Colentina;
-1 ex. Malus domestica (măr) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Malus domestica (măr) O=3Ocm hlOm — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=18m - 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, iar specia Populus având lemnul de esenţă moaie.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI cu nr.278:

-1 ex. Ulmus sp. (utm) e=35cm hlOm, lipit de gard, uscat 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată);
Curte imobU cu nr278- Intrare pńncipală:

-1 ex. Morus sp. (dud) 3Ocm h12m, prezintă scorbură deschisă, pe toată
lungimea trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Nr 1767076/9602/

Bd. Refl Elisabeta rw. 47, ccd poştal 050013. sedor 5. Buairesb. Rcąnânia



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

se află arborü, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căűe de acces1 luându-se

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

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

30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna),

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate

şi frânte, 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 condiţiiior necesare plantărü 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

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

304/2009 l în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm,

măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului, în prima perioadă optimă de

plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020, potrivit Angajamentului de

plantare nr9602íN12.1 1.2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr

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

verificărfl in 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 la data emiterii.

Toaletare - 8 ex., arbori;
Defdşare - 2 ex, arborĄ din care 1 ex, este uscat WO%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M PA

Intocmit: ExpIy Pgcopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 NOV. 2'fl
CĂ TRE,

Societatea de Transport Bucure$i
S.T.B. - S.A.

B-dul Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1

( Depoul Colentina, şos. Colentina nr.278, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.311905/12.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1773537/17.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10617/18.09.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea Depoului din şos.Colentina nr278, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 23.10.2019, 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 modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte Depou:

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, Ia următoarele specii de arbori:

-5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-SOcm h=B-9m;
-14 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=9-lQm din care lex. are treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-2 ex. Morus sp. (dud) e=25-3Ocm h=7-Bm;
-2 ex. Cerasus vulgare (vişin) ®=15-2Ocm h5-6m;
-10 ex. Popuius sp. (plop) O=50-SQcm h18-20m - reducerea cu 112 din volumul

coronamentulelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamentele de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25-3Ocm h=8-9m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=7m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) ®=25-3Ocm h=8-9m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte intrare pńncipală Depou:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3O-3Scm h=8-lOm, uscate 100%, pericoi de prăbuşire
(conform foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) ®=45cm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată);
Curte Depou - spate:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=20-3Ocm h=8-lOm, uscate 100%, pericoi de prăbuşire
(conform foto anexată).

Nr. 1773537/10617!
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI 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 deteriorărfl construcţülor 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 aprobarea Normelor 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 biotogic aI 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 condiţfllor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex.
arbori tineri cu balot đe pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm, măsurată

la înălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, în curtea Depoului, în prima perioadă optimă de
plantare, în, primăvara anului 2020, toamna anului 2020, potrivit Angajamentului de

plantare nr.10617/N08.10. 2019.
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 RM.B, in vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compe

Toaletare - 39 ex;
Defdşare — ex., uscate 100%.

DIREjCU9WĐ
Simo Maria9PA

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Admînistraţia Fondului Imobiiiar

B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Sector 2

Nr. 17733131106191
LL ľUV. I'Jj

Spre ştiinţă:
- DI (
Str'•

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1773373/17.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10619/18.09.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobiluiui cu nr36 din str Vasile Stroescu, vă comunicăm că Ia verif]carea efectuată pe teren, în
data de 23.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocaiităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr 36:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=4Ocm h12m,Iipit de gard, situat Ia o distanţă
de cca.20 cm faţă de reţeaua de canalizare,pe care o afectează, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află situat arborele (A.F.l.), conform prevederilor H.C.&M.B. nr
30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor 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 in zona aperaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de speciabtate privind execuţia defrişărilor, in caz contrar
aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.&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 đe Ia bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în
funcţie de specie, in alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara anului 2020, toamna 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.M.B, în vederea verif,cării in teren a
plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezeűt?Jkiz ai4ermen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrşarnr,rq, ex.

DIRECTOR(SJEC1%& J)
Simona-Makpaj,P
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-- PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1776867, 1775554/11041, 10883!
LL NuV 2J;3

CĂ TRE,
ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiintă:
- DI
Str. Sector 2,

Referitor Ia adresele d-Iui ( înregistrate Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1776867/26.09.2019, 1775554/24.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11041/27.09.2019, 10883/25.09.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arbarelui situat în spaţiul verde aferent blocului 435 din aleea Măgura Vulturului
nr.9, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019, 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
completăňle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bĺoc spre aleea Măgura Vulturuĺui nr.9, sc. 2, parcare auto amenajată — Iocul
cu nr2:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) =35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube matedale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi cu 112 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre parcarea auto.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi 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 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, in caz contrar aplicându-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, 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 emiteńi.
Toaletare —

DIRECTOR
Simona-M
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ŽLNUV 21:3

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicíi nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna .__.. -

Str' .•‚

-‘ r'
‚ Sector2,

- AsDciaţiei de proprietari
Str. Cercului nr.6, bI. 517, sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei i, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1777017/27.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11063/30.09.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 5/7 din str. Cercului nr.6, vă comunicăm că ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 04.11.2019, s-a inventariat următorul 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 şi
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc, sa B:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=35cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentuiui şi eiiminarea ramurilor frânte şi uscate uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, saB:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=lScm h=3m — răsărit spontan, înclinat accentuat spre
trotuar şi carosabil (conform foto anexată).

Q Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

-toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor 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 Iucrăriior, siguranţa bunuriIor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

lđe%i4lI

Nr. 1777017/11063ĺ
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defrişărilor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 6 din Anexa nr 1 la

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

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru 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, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă

optimă de plantare, În primăvara anului 2020, toamna anului 2020.
La finalizarea jucrărjţor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.&M.B. nr.

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

verificării în 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 emiterfl.

Toa/etare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo POPA

Intocmit: Ex rt Pricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţía de Mediu

Nr. 1778107/11160/ 22 NÜV 1'EP
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari— preşedinte
Str. Braşoveni nr.2, bI.19, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr20665/25.09.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiuiui
Bucureşti cu nr.1778107/01.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11160/02.10.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui i preedinte asociaţie de
proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în spaţiul verde aferent blocului 19 din str. Braşoveni nr2, vă comunicăm că ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019, s-a inventariat următorul materiaL
dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — sc. 1:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=l7cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R

Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor 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 condiţiiie necesare piantării de materiai dendrologic
tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.&M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu baiot 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, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de piantare în primăvara anului 2020, în toamna anului 2020.

La finalizarea iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Bd. Rcçina Eflşabeta nr 47. pczlaJ O5l3. sed 5, Buaire. Ra,ânia



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 — l ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

21. uuv. t'n

CĂ TRE,
Dna

Str -

- ‘?ctor2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureşti cu
nr.1778702/02.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11220/03.10.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.14 din str. Catrinţei, conform Certificatului de Moştenitor nr din data de

vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019, s-a
inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocaiităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toałetare:
Curte imobil cu nr 14 - spate:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm hlOm - reducerea cu 1/3 din voiumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperiuI imobilului

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai aI terenului pe
care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrui bioiogic aI acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţeieior aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui 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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECT CUTIV,
SimofE9OPA

Întocmit: E$flPricoPi Anişoara

Red: PAJ3ex.1191l.2019 _łL( ľ.
— prezentul aviz afost pastal pe site- uI PMB. L.—
flp:IÍ.pmb.ro(institutiUpńmah&directiiIiredia mediwavize arboh in consultarelavize arboń in nşuItare.ohD, oe data de —
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştUnţă:
- Asociaţia de proprietari- administrator dna I
Şos. Mihai Bravu nr.42-62, bI, P6, Sector 2

Referitor ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1779477/04.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11305/07.10.2019, prin
care solicită emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi înO spaţiul verde aferent blocului P8 din şos. Mihai Bravu nr42-62, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 04.11.2019, s-a inventariat următorui material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.&M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde faţă bloc, sa 1:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=l7cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=2Ocm h=6m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabii
(conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:

-1 ex. Acer sp. (arţar) =30cm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc, sa 3:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) S=25cm h=6m, prezintă scorbură pe trunchi, înclinat
O accentuat spre trotuar şi carosabil (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a späţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuándu-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 condiţiiie necesare plantării de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a

Nr. 1779477/11305! 22 Nov 2ľ4911ď1/ĄaGG1
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14 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-

28cm, măsurată la inălţimea 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 primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr

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

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

art.4 din acelaşi act normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI

afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştHnţarea tuturor

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

Defrişare — 4 ex., arbori, din care 2 ex. sunt uscate 100%.

EXECUTIV,
PQPA

19 Noy 17;

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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Red: P.AJ3 ex.l5.11.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 Nay 20)9
CĂ TRE,
R.A.D.E. T.

Str. Cavafü Vechi nr.15, Sector 3
Spre ştiinţă:
- R.A.D.E.T - Secţia Distrlbuţie S2
Str, Cristea Mateescu nr.8, Sector 2,
-Asoclaţia de proprietari
Str Radovanu nr.15, bl.39, sc.2, Sector 2

(Spaţíul verde - str Radovanu nr 15, bĹ39, sc.2, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs.nr.54160I2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşu cu 1780182J07.10.2019, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11366/0B.10.2019,
comletată cu documentaţia inregistrată la P.M.B. cu nr.1783511116.10.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr.11752117.10.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent bocuIui 39, sc.2 din str.
Radovanu nr. 15, conform AvizuIui de Intervenţie Tn Domeniul PubIic nr 7999ľ26. 09.2019,
vă comunicăm că Ia verifIcarea efectuată pe teren1 in data de 23.10.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avlzăm:
Deírişarea şi extragerea rădăcinilor:
Speţiul verde faţă bloc, sc. 2:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 20cm h=10m, situat pe galeha termică, împiedică
executarea unor Iucrăh de înlocuire a conductelor de apă caldă de consum i încălzire
(conťorm foto anexată).

Lucrăńle de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija dvs, sub
supravegherea unui reprezentant de Ia A.D.P. Sectorul 2, cu predarea mateńalului
Iemnos, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se mäsuri 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 executantul Iucrării, este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunudlor şi a persoanelor Tn 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.R. 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 płantării a
unui ex. arbore tânär cu balot de pământ, cu clrcumferinţa trunchiului de de 20-

Nr. 1780182, 1783511 /11366,11752,
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2Bcm, mäsuratä ia înăiţlmea de lm de ia bază şi inăIlmea exemplarului

corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, in spaul verde aferent blocului,

în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform arŁ9 aiin.5 din HC.&M.B. nr.

30412009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea

verificării în teren a plantărilor in compensare. tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arŁ4 din aceiaşi act normativ
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defdşare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo n POPA

ĺntocmlt: Expefl ricopi Anlşoara

Red: PAI3 eIlO.1l.2Oţ9
—prezeiuul ayIzaIosIposlaţpmsiwuI PMB. J C)Jĺ/7ĺť
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
Administraţia Fondului Imobiliar

B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3
Spre ştHntă:
- Dna
( „‚ Sector2

(C&ea MoiIor, nr 103 i nr. 106, Sectorui 2)

Referitor ia adresa d-nei F a, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1781094/09.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11462/10.10.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.103 şi nr.105 din Calea Moşilor, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 0411.2019, s-a inventariat următorui materiai dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie uiterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr 103:

-6 ex. Ailanthus aitissima (fals oţetar) e=25-3ocm h=10-llm, Iipite de gardul imobilului
de Ia nrlO5 - reducerea cu 1/2 din volumul coronamenteior şi ehminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Curte imobfl cu nr. 105:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumui
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerii de pagube materiaie
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează
acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui pe care se
află arborh (A.F.I.), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a reţeielor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare—7e ri.

DIRECTOR E
Simona-M ri OPA

Intocmit: Exp Pricopi Anişoara

Red:R&13 ehB1i2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22, NOV 2'T9
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicíi nrA4, Sector 2

Nr. 1781187/11463/

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.237, bL65, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1781187/09.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11463/10.10.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent biocuiui 65 din şos. Panteiimon nr.237, vă comunicăm că ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019, s-a inventariat următorul material
dendroogic pentru care, În conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reg)ementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.4:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 025cm h=lOm, inciinat accentuat spre trotuar şi
carosabil - reducerea cu 1/2 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 nefavorabie.
SpaţuI verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m - eiiminarea ramuriior frânte şi uscate
din coronament.
Spaţiul verde spate bloc —paarcare amenajată:

-2 ex. Popuius sp. (plop) O=40-8Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1:

-1 ex. Uimus sp. (uim) O=l7cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2:

-1 ex. Pirus sativa (păr) O=2Ocm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — sc.4:

-1 ex. trunchi, fără coronament O=l3cm h=3m, uscat 100% (conform foto
anexată).

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeieior aeriene, astfel:
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-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna),

pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia efminării ramurilor uscate

şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material

dendro!ogic tânăr
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

prevederiior avizuiui şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletăriior şi

defriflrilor, în caz contrar aplicändu-se sancţiuni conform art 6, pct 6 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.

arbori tineri cu balot de pămănt, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,

măsurată Ia înălţimea de lm de ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei ?n funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă

optimă de piantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din RC.G.M.S. 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.

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 vizibií, pentru înştiinţarea tuturor

Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.

Toaletare - 4 ex., arbori;
Defdşare - 3 ex., arbori, uscate 100%.

DIRECTQďiP7VĐ

Întocmit: E Pricopi Anişoaťa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7 7 Mni, ‘)l'n

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Sector 2

Nr. 1782594/116811

Spre ştiinţă:
-DlI
Str.

Referitor Ia adresa dvs., nr.22547/09.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1782594/15.1O.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11681/16.10.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui :a privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 51(3 din str. Vidin nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
23.10.2019, 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stânga, sa 1:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) =25cm h=lOm, uscat 90%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor 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 a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile 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 tehnologiei de specialitate privind
execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa
nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna 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 RM.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşi act normativ.

Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Buaireşt. Român J1I



Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 90%.

afişeze, în
Iocatarilor.

19 (ą

Întocmit: Expert Prkopi Anişoara
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— prezentul aviz aĺost postat pe site- uI PMB.
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‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17825961116821 22 NOy 2'Y
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str I — ‚ Sectorul 2
- Asociaţiei đe proprietari
Str. PaulGreceanu nr.11, bI.21A, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.22545/1 0.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1782596/15.10.2019 şi Ia DirecUa de Mediu cu nr11682/16.10.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizuiui
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spatele imobilului din str. PauI
Greceanu nr.7B, vă comunicăm că Ia veriflcarea efectuată pe teren, în data de
23.10.2019, 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
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiu)ui Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bżoc 21A, sc. 1 - spate imobil cu nr. 7B, parcarea amenajată:

-5 ex. Populus canadensis (plop) O=35-55cm h16-18m - reducerea cu 1/2 din
înălţimea coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 21A, sc. 1 - spate imobfl cu nr 7B, parcarea amenajată:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=30-4Ocm h=10-llm, trunchiuri fără coronament
uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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
reţelelor aeriene, astfel:

-toałetarea se va 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 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);

-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 Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. s€dor 5, Buasreş, Rornân



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. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform prevederilDr H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării 2 ex.

arbori tineri cu balot de pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm,

măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent biocuiui, în prima perioadă

optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de piantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din aceIaşi act normativ.
Asociaţia de proprietari are obflgaţia, ca imediat după primirea avizului să îI

afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor

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

Toaletare — 5 ex., arbor
Deťrişare - 2 ex., arborĄ uscate 100%.

DIRECT CUTIV,
Simon ‘tW OPA

Întocmit: ExpeĄ Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 NOV 2Jţą
CĂ TRE,

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Dna'

1,
- Cimitirul Pantelimon II
Comuna Pantelimon, b-dul Biruinţei, jud. Ilfov

Referitor Ia adresa d-nei
‚ înregistrată Ia Primăria Municipiului

Bucureşti cu nr.1783018/15.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11685/16.10.2019, prin
care solicită emiterea avizului de speciałitate pentru intervenţia asupra a 2 arbori situaţi în
Cimitirul Pantelimon 11, Iocul de veci nr.94.dr., conform Actului de Concesiune
nr vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
23.10.2019, 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
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
Cimitir, P ‚ Iocul de veci nr.94.dr.:

-2 ex. Fraxinus sp (frasin) e=17-2ocm h=7- 8m, din care 1 ex. este bitulpinal,
situate pe mormânt, împiedică mnhumarea, (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea
prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 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.

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 arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia inălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei ín funcţie de specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna 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

Iŕ%iiI

Nr. 1783018/11685/
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verificăńi în teren a plantărilor in 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.

Defńşare — 2 ex. arborî.

DIRECXfJREXECUTÍV,
POPA

ínto cmit: Expe,flricopi Anişoara

i
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. NOV 2fl
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicű nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str Judeţului nrl3, bI.18, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.23203/11.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1783373/16.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11754/17.10.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent
blocului 18 din str. Judeţului nr.13, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 23.10.2019, 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 modificări)e şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — sa B:

-1 ex. Populus sp. (plop), fără coronament ®=SOcm h=14m, uscat 100%, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor 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

Q 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 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 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna 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 RM.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensarę, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Nr. 1783373/11754/
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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 — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIREVR EXá3jŢIV,
Sim1IpęIPqPA

Întocmit: Expert Pricopi Anişoara

1Q NÜY 23;

Red; P.A.)3 ex.l8.l 1.2019
— prezentul aviz aĺost pastat pe site- ul PMB,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17833701117661 2Z NGV 2)1
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr44, Sector 2

Spre ştiinţă:

(PJanta ţie de aliniament- str Silvestru nr 28-30, Sector 2)

Referitor ia adresa dvs., nr.25199/11.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1783370/16.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11756/17.10.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui i privind emiterea avizului de
speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Silvestru
nr.28 şi nr3O, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea
Normelor 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 alveolelor din
aliniament:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr 23:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm, prezintă scorburi deschise pe trunchi, i
Ia baza trunchiului cu lipsă cilindrul centrat cât şi Ia inserţia celor două şarpante, în
declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr 26:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=25cm h8m, prezintă scorburi pe trunchi, în declin
biologic, uscat 90% (conform foto anexată).
Piantaţie de aliniament — imobU cu nr 28:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=lOm, prezintă scorburi multiple pe trunchi şi
şarpante, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C&M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normeior 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
tâ n ă r.

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 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.

‚a ri(Bd. Rena Eisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedoç 5, Bucure, Rcmânia



Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.&M.B. nr

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

13 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 in funcţie de specie, astŕel: 3 ex. arbori în alveofele rămase libere în

urma defrişărfl (cu păstrarea obligatorie a alveolelor), iar 10 ex. arbori in alte zone

deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara

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

304/2009, 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 — 3 ex., arbori, din care 1 ex, este uscat 90%.

tUJeo\

DIRECTOR ECUTIIĘ%
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!ntocmit: Expert Pricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre $iinţă:

( Planta ţie de aliniament - str, Traian nr 192, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs.nr23195/11.10.2019, inregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.17B3357116.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr11757117.10.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Traian
nr.192, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 23.10.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007, 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 şi
H.C.&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;
Plantaţie de aliniament — imobiI cu nr 192:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=35cm h=llm, prezintă scorbură deschisă pe toată
Iungimea trunchiului,în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic
tâ n ă r.

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 Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfeL 1 ex. în alveola rămasă überă în urma
defrişării (cu păstrarea obligatorie a alveolei), iar 5 ex. arbori în alte zone deficitare în

Nr 1783357/11757/ 22 NUV. 2fl
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vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2020,

toamna anului 2020,
La finalizarea iucrărilor de p(antare confcrm art.9 alin.5 din H.C.G.MS. 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 vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Defrŕşare — 1 ex., arbore cu scorbură, În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simt'Z?japa POPA

Intocmit. ExpeĄ Pncop, An'şoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 2, NOV, 2fl
Nr. 1783901/117901

CĂ TRĘ
Direcţia Generală pentru Administrarea

Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Parohia Oborul Nou - Preat
Str, Popa Lazăr nr.6A, Sector 2
- Liceul Tehnologic “Ion i.c. Brătianu"
Str Popa Lazăr nr.8, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.4950/16.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1783901/17.10.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 11790/18.10.2019 prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea Liceuiui Tehnologic « Ion l.C. Brătianu » Ia
solicitarea preotului paroh rivind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Iiceului cu nr.8 din str. Popa Lazăr, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.11.2019, s-a inventariat
următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie
a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte spate Uceu:

-4 ex. Populus sp. (plop) O=45-5Ocm h=18-20m, din care 3 ex. sunt Iipite de gardui
bisericii de Ia nr.6A, lex, este acoperit cu iederă - reducerea cu 1/2 din înăiţimea
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Morus sp. (dud) =30cm hlOm - reducerea cu 1/3 din volumui
coronamentuiui şi eiiminarea ramuriior uscate în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

-eliminarea iăstarilor răsăriţi spontan din specUle Ailanthus altissima (fals oţetar),
Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu diametrul mai mic de 6cm şi h=2m.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Curte imobiI cu nr 8:

-1 ex. Cataipa sp. (catalpă) O=2Ocm h=5m,care se sprijină de gardul bisericii,
uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Uimus sp. (uim) O=2Ocm h8m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal ai terenului pentru

arborii situaţi în curtea imobiluiui, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur şi a reţeielor aeriene, astfel:

Bd. Rena Bsateta nr 47. d poşt 050013, sedor5, Buaire$. Románia I I



-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

30412009 privind aprobarea Normelor 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);

-eliminarea Iăstarilor crescuţi spontan, se va executa cât mai curând, în vederea

asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a

materialului dendrologic rămas;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor 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 20-28cm, măsurată

la înălţimea de lm đe la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei in funcţie de specie, în curtea Liceului sus menţionat, în prima perioadă

optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020, potrivit Angajamentului

de plantare nrl 1 790/N12.1 12019.
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, in vederea

verificărü 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 la data emiterii.

Toaletare - 5 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori uscate 100%;

DIRE R CUTIV,

Întocmit: Expe ricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22.Nav 2)1

CĂ TRE,
Administraţia Fondului Imobiliar

B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Sector 2

Nr. 1787395/12244!

Spre ştünţă:
- Dna
B-dul —

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1787395/29.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr12244/30.10.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.47 din b-dul Pache Protopopescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 04.11.2019, s-a inventariat următorul material dendroĺogic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Curte imobiJ cu nr 47:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=12m, situat în apropierea gardului - reducerea cu 1/2 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile,
afectează acoperişul imobilului;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitădi producehi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=12m;
-1 ex. TiIia sp. (tei) ®40cm h=12m, Iipit de gardui imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se
află arborfl (A.F.I.), 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminărh ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurflor 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. 30412009.

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

—

/

DIRECTOR FÁeCUTIv;ţ\P
i

‘łJľ T/ .
Intocmit: Expa1rt Pcopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

26.Ngyy)Jg CÁTRE,
S.C. Apa Nova S.A, prin împuternicit dI I

Str. Tunari nr.60A, clădirea Şteťan ceI Mare
Etajele 6-9, Sector 2

(Puncte de Iucru: SH 2 Moşilor, SH 4 MoşUor, SH 6 Mo$or, SH Avrig,
Maiorescu, SH Mihai Bravu D14, Sector 2)

SH Foişor, SH Ion

— Referitor Ia adresa dvs., nr.19058307/107.04.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu
cu nr.2997/12.04.2019 si completată cu adresa dvs. nr.19139847/07.10.2019 prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
Iocaţiile de pe raza Sectoru(ui 2, enumerate în tabelul anexat, conform H.C.C.M.B
nr.296/16.12.1999, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
13.05.2019, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti4 avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
1.Calea Moşilor nr.241, bI.47, sc.B - curte Apa Nova:

-1 ex. Platanus sp. (platan) O=2Ocm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
2. Calea Moşilor nr.205, bL47, sc.B- curte Apa Nova:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=3Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

— Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
3. Aleea Avrig nr.6 - curte - Apa Nova:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 1 00% (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform prevederilor H.C.GM.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 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 a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-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
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, ?n compensarea arborelui avizat pentru defrişare, A.D.P. Sectorul 2 are obligaţia
plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de

Nr.2997.bisl

Bd. Reqrna Bsabela nr 47, taI 05r3. sed 5. Buajreş, Ranân



20-2Bcm, măsurată la înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului

corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în Iocaţiile unde s-au defrişat

arborfl, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2020, primăvara anului 2021

potrivit Angajamentului de plantare nr.2997/N08. 10.2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.GM.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificărfl 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 valabřütate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 3 ex. arborĄ din care 2 ex. sunt uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo - arăana POPA

Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
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(4) APA NOVA

Anexa 1:

o ‚ompo'iĺr Qvcou*

APA NOVA BUCUREŞTI S.A
Str Tunai nc6OA, clăđirca Şteśan cel Mare,
EIajeIe 6-9. Sector 2. Bucureşti
Capital SociaI subscris. integral vărsat: 53497.460 Lei
Ci.F.: R012276949, 0.R.C.: J40190061199g
Tel. 0211310.02.74; Fax 0211312.44.37
E-mail; ornce@apanovabuwesti.ro
Web: www.apanovabucurestLro

c

Ó

r

Őĺ

Nr, Punct de Iucru Adresa Estimare Persoana de TelefonCd nr. copaci contact
degradati

Niculaie1 Seditjl Plevnei str Plevnei nr.80, sector 1 6 0742.232.189Cristian
Aleea Baiculesti 2, sector2 SRP Pajum ¶ Ionescu Dan 0753013.8261

Str. Ştirbei Voda 154,
2 Ionescu Dan 0753013.826

3 SF1 Ştirbei Voda 2
sector i

Str. Radu Boiangiu 3-13,
8 Ionescu Dan 0753013.826

4 SRp 1 Mai
sector i

B-dul Dinicu Golescu 15,
1 Ionescu Dan 0753013.826

5 Put Dinicu Golescu sector 1

B-dul Ion Mihalache 160,6 SF1 1 Mai 160 2 ionescu Dan 0753013.826sector 1
7 Parcului str.Parcului nr.17, sector 1 8 Victor VIad 0742.101.027

Adrian8 Sp Grivita Strada Parcului 33-53 1O
Tisaianu 0740.0i0.1g2

Total sector 1 38 -

Calea Moşilor nr.312,bI.
3 ionescu Dan 0753013.82660A,sector2

—

SF1 2 Moşiior

Calea Moşilor nr241,
3 Ionescu Oan 0753013.826

(ť SH 4 Moflor
sector 2

(ËîN SH 6 Moşilor Calea Moşiior nr.205,
2 Ionescu Dan 0753013.826sector 2

?7 SH Avrig AI. Avdg 6,ector 2 . 2 Ionescu Dan 0753013.826
sos. Mihai Bmvu 62 - 64,SF1 Foişor

- sector 2 2 Ionescu Dan 0753013.826

Ç) SF1 on Maiorescu sos.MIHAI BRAVU, Nr. 6,
2 ionescu Dan 0753013.826sector 2

ľ SF1 M'hai BÍavuD
ţ 15)

14 - str. Mieiioą seçtor2 - ¶ Ionescu Dan 0753013.826

Ć?7) SRp Colentina Str.Seneslav
11 Ionescu Dan 0753013.826(veche) nr 116, seator 2

ş' SRp Colentina D
j ‘ na Gf Str Comanic Q4, sector 2 27 Ionescu Dan 0753013.626

Ą



o
o



(.4) APA
o amprne QVEOUA

Comamic

Ş

Str. Coma'rnic nr. 64,
sector 2

15014001 tOHSASIBOOI
BUREAU VERITAS
CertiIicaIop

0753.013.856
Tanase
Bacarjieff

5 Ionescu Dan 0753013.826Ę1 SRp Ziduri Mosi str Ziduri Mosi, nr 2, sector
2

SRp Pantelimon Łoofătui Dan 7,_
11 Ionescu Dan 0753013.826sector 2

2

‘1

?

c

/

/

‘7?) SRp Pantelimon 2 sos. Pantelimon 225,
4 Ionescu Dan 0753013.826sector 2

Dumitriu
0740.011.508j) Herta str Herta nr IA, sectçr 2

Gabriel
(23) SRp Socului Str. Herta nr. 1 A, sector 2 ) 2 Ionescu Dan 0753013.826

ý7' SF1 Vatra str. Vatra Łuminoasa 34

Ş Luminoasa sector 2 ii Ionescu Dan 0753013.826

str, Cristea Mateescu nr. 6,ţ25 )SRP Teiul Doamnei
sector 2

—

15 Ionescu Dan 0753013.826

41 SRp Petricarii Str.Luntrei nr.2,bI.B 6,
sector 2 20 Ionescu Dan 0753013.826

-ł

SRp Lacul Tei Str.Tuzla nr.8,bLHB,
4 Ionescu Dan 0753013.626sector 2

Str.Dimbovicioarei nr.1 0,Complex Tei
sector 2, Din Ghe Titeica 5 Adńan Samuil 0753.013.809

29 Colentina Str.Rascoalapift 1907 nr.I
ý -3, sector 2 5 AđrianSamuil 0753.013.809

‚‘
Totalsector2 183 -(%

Str. Danubiu x AI. Moreni,
25 Ionescu Dan 0753013.826ĆY )SRp DństorTomis

sector 3
(C\ str. Cimpia Libertăţii nr. 6,

13 Ionescu Dan 0753013.82631 SRp Titan ci
spate bloc PM52 se

SRp Titan Cii AI.Barajui Cucutepi bI,
8 Ionescu Dan 0753013.826A14, sector 3

(Ç SPAI Pante!hnon Sos Gara Cateiu nr,25 4 Ionescu Dan 0753013.826
‘‘ Total sector 3 50 -

34 SH Viforniţa Ai Calinesti, nr 14, sector 4 1 ionescu Dan 0753013.826
SH 1 Bercen Str Parincea ‚ nr 1, sector
oitenita 4 2 Ionescu Dan 0753013.826

Sos Oltenitei, nr 69 sector36 SH Oltenita Nord 4 Ionescu Dan 0753013.8264
APA NOVA BUCUREŞTI &A.
Str Tunań nreOA, cIdirea Ştefan ceI Mare,
Etajele 6-9, SecLor 2, Bucuresti
caplta: ScciaI subscris, ntegral vărsat: 53.497.460 Lei
c.I.F.: R012276949, o.R.c.: J401900611999
TeI. 0211310.02.74; Fax 0211312.44.37
E-malI: oflÎceapanovabuoiresti.ro
Web: vmw.apanovabucureşLro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

26 NOV. 2019
CĂ TRĘ

S.C. Apa Nova S.A, prin împuternicit dL
Str Tunari nr6OA, clădirea Ştefan ceI Mare

Etajele 6-9, Sector 2

(Puncte de Iucru: SRp Colentina (veche), SRp Colentina D-Gf, Comarnic,
SRp Ziduri Moşi, SRp Pant&imon 1, SRp Pantelimon 2, Herţa, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.19058307/1O.042019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu
— cu nr.2997/12.04.2019, completată cu adresa nr.19139847/07.10.2019 prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în Iocaţiile de pe
raza Sectorului 2, enumerate în tabelul anexat, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 13.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrclogic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 2412007, 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 Bucure$i,
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
1. Str. Seneslav Voievod nr.2B (şos. Colentina —veche);
Curte - Apa Nova:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=8m, uscat 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte - Apa Nova:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=30cm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se conditjue 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia
mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei
în funcţie de specie, în Iocaţiile unde s-au defrişat arborii, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2020, primăvara anului 2021, potrivit Angajamentului de plantare
nr.2997.a/N 08.10.2019.

Nr.2997.a bisi
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁG alin.5 din H.CG.MB. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Dkecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrŕşare — 2 ex., arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
S' n- ana POPA

Întocmit: Expert Prkopi Anişoara

22. WQV N

Red; P,A.13 ex.122,l1.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
hUn:flvAsvpmbrWinstitutii1pńmaria(directiiIdirectia mediulavize arbph in consultareţavize arboh in consultare.php, pe data de
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APA NOVA

Anexa 1:

o eoinponlc QVEOUA

ii

\J
APA NOVA BUCUREŞTI SA.
Sţr. Tunari nr.60A, clădirca Şleian ce) Mare,
E(ajele6-9, Sector2, Bucureşti
Capital Social subscńs, integral vărsal: 53.497460 Lei
C.I.F.: R012276949, 0.R.C.; J401900611999
TeI. 0211310.02.74; Fax 0211312.44.37
E-mail; oflceapanovabucuresU.ro
Web: wvň'ąapanovabucuresb.ro

r

5

(

6

Nr, Punct de Iucru Adresa Estimare Persoana de relefonCrt nr. copaci contact
depradati

Niculaie1 Sediul Plevnei str Plevnei nr.80, sector 1 6 0742.231189Cristian
Aleea Baiculesti 2, sector2 SRP Pajum ¶ Ionescu Dan 0753013.8261

3 SH Ştirbei Vcda 2 Str. Ştirbei Voda 154,
2 Ionescu Dan 0753013.826sector 1

Str. Radu Boiangiu 3-13,
B Ionescu Dan 0753013.826

4 SRp 1 Mai
sector i

B-dul Dinicu Goiescu 15,5 Put Dinicu Golescu 1 ionescu Dan 0753013.626sector 1

B-dui Ion Mihalache 160,6 SH 1 Mai 160 2 Ionescu Dan 0753013.826sector 1

7 Parcului str.Parcuiui nr.17, sector 1 8 VictorVlad 0742.101.027
Adrian8 Sp Grivita Strada Parcului 33-53 iO
Tisaianu 0740.010.192

Totai sector 1 38 -

“\ SF1 2 Moşilor . Calea Moşiior
3 Ionescu Dan 0753013.82660A,sector2

—

SF14 MoiIor Calea Moşilor nr.241,
3 Ionescu Dan 0753013.826sector 2

ťîi SF1 6 MoşHor Calea Moşiior nr.205,
2 Ionescu Dan 0753013.826sector 2

SH Avrig — AI. Avńg 6, ‘sector 2 2 ionescu Dan 0753013.826
sos. Mŕhai Bmvu 62 - 64,

2 Ionescu Dan 0753013.626
SH Foişor

sector 2

2 ionescu Dan 0753013.826() SH ton Maiorescu sos.MIHAI BRAVU, Nr. 6,.
sector2

ŕ3 SH Mhai I3ťavuD
str. Mieilor, seçtor2 ... i Ionescu Dan 0753013.826

‘(ţ') SRp Colentina Str.Senesiav Voievod
1i Ionescu Dan 0753013.826......z (veche) nr.iIB, setor2

I,f SRp Colentina D

J ţ
it%\

na Gf Str Comarnic 64, sector2 27 ionescu Dan 0753013.826



o
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APA NOVA BUCUREŞTI SA.
S(r. Tunaţi nr.60A, dădiçea SLeĺan ceI Maĺe,
EIajeIe 6-9. Seclor 2. 8ucureti
Capital Scçial subscris, integral vsat: 53,497.460 Lei
C.I.F.: R012276949, Q.R.C.: J4019006/1999
TeI. 0211310.02.74; Fax 021(312.44.37
E-maiI: oHica@apanovabucuresu.ro
Web: w%v.?panovabucuresdro

(J .

APA NOVA
O (Crnpinie QVEOUA

f

Comamic Str. Comůnic nr. 64,
sector 2 0753.013.856

Tanase
Bacarjieff

(

r

6

r

(‘1

-1 SRp Ziduri Mosi str Ziduri Mosi, nr 2, sector
5 Ionescu Dan 0753013.8262

cŕ SRp Panlelimon Str. Logofătul Dan 7'ţ
11 Ionescu Dan 0753013.826sector 2

<7") SRp Pantelimon 2 Pantelimon 225,
4 Ionescu Dan 0753013.826„‚ sector 24r'

-ý j\. Dumitriur Herta str Herta nrIA, sectqr2 0740.011.508
(23') SRp Socului Str. Herta nr. 1 A, sector 2 ) 2 Ionescu Dan 0753013.826
ŕÇ 31-1 Vatra str. Vatra Luminoasa 2ţ,

5 Ionescu Dan 0753013.826ţ,, ) Luminoasa sector 2
‘

)SRp Teiul Doamnei str. Cristea Mateescu nr. 6,
15 Ionescu Dan 0753013.826sector 2

%1 SRp Petricani Str.Luntrei nr.2,bIE 8,
sector 2 20 Ionescu Dan 0753013.826

Ź

SRp Lacul Tei Str.Tuzla nrB,bI.HB,
4 Ionescu Dan 0753013.826sector 2

Str.Dimbovicioaçei nŕi 0,
sector 2, Din Ghe Titeica 5 Adrian Samuil 0753.013.809

Complex Tei

29i Colentina Str.RascoaIa 1907 nr.I
J - 3, sector 2

-. ( 5 Adrian Samuil 0753.013.809

ĺ Total sector 2 183 -ĺN
Str. Danubiu x AL Moreni,

25 Ionescu Dan 0753013.8264!! >SRP DristorTomis
sector 3

str. Cimpia Libertăţii nr. 6,
13 Ionescu Dan 0753013.826

(‚3
SRp Titan CI

spate bloc PMS2 se

(‘J SRp Tn Cii AI.Barajul Cucuteni
8 Ionescu Dan 0753013.826A14, sector 3

( SPAI Pantelimon Sos Gara Catelu nr,25 4 Ionescu Dan 0753013.826
“ Total sector 3 5O
34 SH Viforniţa AI Cahnesti, nr 14, sector 4 1 Ionescu Dan 0753013.826

SF1 1 Berceni Str Parincea ‚ nr 1, sector
Oltenita 4 2 Ionescu Dan 0753013.826

Sos Oltenitei, nr 69 sector36 SF1 Qltenita Nord 4 Ionescu Dan 0753013.8264 I I

— ! r

ĺ

/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. NQV 2019
CA TRĘ

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
-Dna

- Cimitirul “Iancu Nou'
Str, Vatra Luminoasă nr.25, Sector 2

r Referitor la adresa d-nei - ‚ înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i
cu nr.1764593/19.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9370/20.08.2019, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul
« Iancu Nou » fig.T, iocul de veci nr.251, conform Actului de Concesiune nr

i, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.11.2019, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiior,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Sucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
Cimitir, fîgura T, ĺocu( de veci nr.251:

-1 ex. Acer sp (arţar) e=3ocm h=lOm, situat pe mormânt, prezintă scorbură ia baza
trunchiuiui, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea
prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor 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.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu baiot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei in funcţie de specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă de piantare, în, primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art9 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

Nr. 1764593/9370/

Bd. Regina Eiisabea nr 47, çcd poşlai 050013, sedcr 5, Buaxeşli, Rnăna



verificării În teren a plantărilor în compensare, În cai contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arŁ4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterii.

Defńşare — 1 ex. arbore cu scorbură În declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simoa POPA

72. NOV 7O1

Întocmit: ExpertAricopi Anişoara

Red: P.A /3 ex./21 1 l .2Ol
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
hhpţlww'w pmb rpţinstituţiilprirparjaldireçtjiţdirectia medu/avize arboń in cpnsultarefaviie arboh in consutţare.php De data đe

flht nr rçvl çr,qtI Ůflfl13 sdůr 5. Rucuresti. Ramánia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2& NOV 2019

CĂ TRE,
S.C Danone Pdpa S.R.L. prin împuternicit dJ

Str. Nicolae Cânea nr.96, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1791517/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12698/13.11.2019, prin care solicitaU privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu
nr.96 din str. Nicolae Cânea, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
20.11.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 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 aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curle imobŕl cu nr.96:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Ocm h18-20m - reducerea cu 1/2 din înălţimea
coronamentelor in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar
specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-4 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=1 1-12m - 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, in condiţii meteo nefavorabile.

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 aprobarea Normelor 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 construcţblor 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 tehnotogiei de execuţie a tăierilor, 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.

DIRECT4ď* tCUTIfl
Simona-%ťpy,ŃÍŕPDPA. 1WuiJk% 49.)

-

n ‘d Intocmit: Exp9q Pşicopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.121 .11.2019 P
— prezentul aviz afost postal pe sit& ul PMB.
hup:/hwn,.pmb.m/institutiilprimańaídírectiiđdirectia mediulavize arbon fl Çoflsultareiavize arboh in COnSUIIaîe.DhO. ę data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L9. NUV. WN
CĂ TRE,

I)I

Aleea Sector 3

(Str BaicuIuŕ nr, 31 i str. Sighet nr. 59-73 Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primâria Municipiului Bucureşti cunr.1780771108.102019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11411109.1O.2019, prin care solicitaţiemiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea imobilului cunr.31 din str Baicului, conform Actului Adiţional nr. Ia Contractu) de Închiherenr. str Sighet nr59-73, vă comunicăm că Ia veriticarea efectuată pe teren, indata de 23.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologíc pentru care, in conformitate cuLegea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanullocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobareaNormelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:Toaletare:
Curte imobH cu nr.31 din str. Baicului:

-5 ex. Populus sp. (plop) e=55-6ocm h=18-20m, - reducerea cu 112 din volumulcoronamentelor în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şiprăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iarspecia Populus având lemnul de esenţă moale.
Curte imobil cu nr. 59-73 din str Sighet:

-1 ex. Populus sp. (plop) 060cm h20m, - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentuluiîn vederea evitărH producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea deramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar speciaPopulus având Iemnul de esenţă moale.
Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului iegal aI terenului pe care se aflăsituaţi arborii, conform ań.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobareaNormelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repausvegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cuexcepţia eliminărü ramudlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă aanušui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri deprevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţieilucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederiloravizului 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.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.

Toaletare — 6 arbort

DIRECTOR‚ĘXECţy,' \Simona-M na PfĘA
‘Uj, 5)

J Întocmit: ExşejI 7icopi Anişoara
.‘fld .

Red: P.A.13 exJ2 .11.2019
i— prezentul aviz a(ost poslat pe site- uI PMS.
L 6, NÜV 2hUo:Íomb rornstitutiilprimań&diretţiudirectia mediuĺavize a,tori in consutareiavize arbod in con$uttare.php 00 data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2g Ąţ
‘(ţOv2łJle CĂTRE,

institutul de Studii şi Proiectăfl Hidroenergetice S.A.
prin dI -

B-dul Lacul Tei nr. 1 bis, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1781314/10.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11497/11.10.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.1 bis din b-dul Lacul Tei, conform Certificatului de Atestare a Dreptului de
Proprietate asupra Terenurilor Seria din ‚ Extras de Carte
Funciară pentru Informare nr. vă comunicăm că Ia 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
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr 1 bis:

-2 ex. Populus sp. (plop) ®=40-5Ocm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;
Curte imobil cu nr. lbis — intrarea din strsold.Gheorghe Matac:

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 specii de arbori:

-11 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-45cm h=11-12m, Iipite de gardul
dinspre strada sold. Gheorghe Matac;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=lOm;
-2 ex. Acersp. (arţar) 035-4Ocm h=11-12m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr 1 bis:

-lex.Populus sp.(plop) O=4Ocm h=llm, trunchi fără coronament, uscat 100%,
conform foto anexată.

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

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, 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);

Iei iI
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU de material
dendroiogic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveV obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi înăiţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobiiului sus menţionat, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2021, potrivit Angajamentului
de piantare nr.11497/N26.112019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁQ aIin.5 din H.CGMB. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrU 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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa/etare - 16 ex., arborŕ;
Defńşare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
DJi

Str. ector2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cunr.1783652/17.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11789/18.10.2019, prin care solicitaţiemiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curteaimobilului cu nr.185 din str, Traian1 conform Contractului de Vânzare - Cumpărare culncheiere de Autentificare nr.
‚ vă comunicăm că la verificarea efectuatăpe teren, în data de 23.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentrucare, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrareaspaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completărHe ulterioare şiH.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Curte imobil - faţă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate învederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşireade ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=12m, inclusiv eliminarea tulpinH înclinate de lapunctul de inserţie cu trunchiul şi a unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;-1 ex. Prunus armeniaca (cais) @=3Ocm h=1 lm, inclusiv eliminarea a douăşarpante înclinate accentuat spre clădirea imobilului;
-1 ex. Acer sp. (arţar) S=2Ocm h=9m, lipit de gard- reducerea cu 1/2 din volumulcoronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagubemateriale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteonefavorabile;
-1 ex. Abies sp. (brad) O=35cm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilorînctinate accentuat spre acoperişul clădirii.

Curte imobU - spate:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h=lOm, situat la o distanţă de cca.3Ocm faţă degardul imobilului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuriloruscate, in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şiprăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile cât şi a şarpantei înclinate de lapunctul de inserţie cu trunchiul;
-1 ex. Morus sp. (dud) ®=2Ocm h=lOm, situat la o distanţă de cca.lm faţă de gardulimobilului - reducerea cu 112 din volumuł coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, învederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşireade ramuri, în condiţši meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene.Curte imobfl - spate:
-1 ex. Abies sp. (brad) ®=3Ocm h=lOm, acoperit cu iederă- reducerea cu 112 dinînălţimea coronamentului înclinat spre carosabil în vederea evitării producerii de pagube

Nr.1783652111789?a Üť
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materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţU meteo

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

careseaflă arborii, 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 Municipiuiui Bucureşti, mn perioada de

repaus vegetativ a arborflor (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 Iucrărflor, siguranţa bunurilor şi a persoanetor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilar avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar apIicăndu-se

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

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare — 7ex., arbori.

DIRĘÇIOEXECUTIV,
Sjté#JJM&jana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Dn2

Şos. ector 2,

Spre ştiinţă:
- A.D.P. sectorul 2
Şos. Electronicü nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. sector 2, nr.23307/14.10.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr.1784243/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11856/21.1O.2019,
prin care transmite spre soluţionare cererea dvs., conform Contractului de Închirierere Teren nr.

cu CN CF „CFR" S.A. Suc. Regională CF Bucureti privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe terenul din şos. Electronicfl nr.10-12, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.112019, 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. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriuł
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Teren, împrejmuit — şos. Electronicü 10-12:

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 specfl de arbori:
Arborü sunt situaţi Iângă gardul dinspre stradă:

-1 ex. Morus sp. (dud) 030cm h=llm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 040cm h12m.
Lucrările aizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se

află arborH, 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi 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 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.

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

DIRE(
Sim

Întocmit Expefricopi Anişoara

4
Red: P.A,13 ex., *0,,
— prezentul aviz afost postal pe site- uI PMB. (
htmJţy.pmb.rplinstitutiiţpńmaaĺdirectiiţdirectia mediuiavize arbori in consultare/avize arboh in censultare.php, e data de ĺý

I1e%iU

Nr. 1784243/11856! 29. NDV 1W9

Bd. Reiiina Elisabeţa nr, 47. cod noştal 050013. sedor5, Bucureşti, România



w

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1784254/11860! 29 NOY
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. EIectronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari- preşeđinte di -

Aleea Deda nr.4, Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr23299/14.10.2019, înregistrată Ia Primăria MunicipiuluiBucureşti cu nr.1784254/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11860121.10.2019, princare transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului despeciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui dinaleea Deda nr.4, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, in data de20.11.2019, s-a inventariat următorul material dendro)ogic pentru care, în conformitatecu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocaiităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B.nr304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriulMunicipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=5m, trunchi, fără coronament, uscat100% (conform foto anexată);
-1 ex. Robinia sp. (saicâm) ®=25cm h=8m, înciinat 25° spre trotuar şi carosabil,pericol de prăbuire(conform foto anexată).
Lucrăriie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R

Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int224), conform prevederilor H.C.&M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor 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 a deteriorării construcţiiior din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic
tâ n ă r.

Precizăm că administratorui iegal aI terenului este răspunzător desupravegherea execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zonaoperaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privindexecuţia 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 mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.30412009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,măsurată ia mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exempiarului corespunzătoarecircumferinţei În tuncţie de specie, în spaţiui verde aferent biocuiui, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 an.5 din H.CG.M.B. nr.

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

verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din acelaşi act normativ.
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 emiterii.

Oefrişare — 2 ex., arbori, din care 1 ex, este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- a iana POPA
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ŕ- PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţ Direcţia de Mediu

29.NOV. 2013
CĂ TRE,

Parohia Precupeţii Vechi- preot paroh -

Biserica Tuturor Sfinţilor
Protoieria Sector II Capitală
Str. Toamnei nr.92, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.129/18.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1784727/21.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11908/22.10.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
curtea imobilului cu nr. 92 din str. Toamnei, vă comunicăm că ia 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 spaţiiior verzi
din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 prśvind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuL
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte biserică nr 92:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®30cm hllm, - reducerea cu 1/3 din voiumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratoruiui iegai ai terenuiui pe
care se afiă arborele, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune
ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se masa iemnoasă pentru a
nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in 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 emiterii.
To&etare — 1 ex., arbore.

DIRECT JIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

aI terenului este răspunzător de
bunurilor şi a persoanelor în zona

şi a tehnoiogiei de specialitate privind
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa

Nr. 1784735/119131 29. ov. 2Q1
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Distrigaz Sud
B-dui Mărăşti nr4-6, Corp B, Sector 4

(Str. Alecu Russo nr 12, în trotuar Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr 23524/15.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1784735121.1Q.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11913122.10.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea Distrigaz Sud cu nr4319/04.10.2019 privind
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în trotuarul din
str Alecu Russo nr.12, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
20.11.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate
cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianul Iocalităţilor, cu modificările 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
!n trotuar, imobU cu nr 12:

-1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) e=lOcm h=3m, Iipit de branşamentul de
gaze naturale, pe care-i afectează, oţetarul este răsărit spontan, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224) conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Q Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a
reţeleior aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic
tâ n ă r.

Precizăm că administratorul legal
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa
operaţiuniior, respectarea prevederiior avizului
execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se
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
unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de im de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în plantaţia de aliniament a străzii Alecu Russo în
prima perioadă optimă de piantare, în primăvara anului 2020, toamna anuiui 2020.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform art9 aiin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea

Bď Regina Elisabeta nr 47, al O513. sedor5, Bucureş. Rnân Iei



verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vcr apUca sancţiuni conf.

ad.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrîşare — 1 ex., arbore, răsârit spontan.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

LNOV 2Q13
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

‘PIantaţie de aliniament — str Traian nr 152 şi nr 178, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.25427/30.10.2019, înregistrată ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1789593/05.11.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.12515/06.11.2019, prin
care soiicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior conform
cerinţeior şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, inventariaţi de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabeiul anexat (însoţit de fotografliie
aferente), situaţi în plantaţia de aliniament din str. Traian nr.152 şi nr178, vă comunicăm
că Ia 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
regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianui Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea aiveoieior stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti. avizăm:
Toaletare:
Planiaţie de aĺiniament — imobfl 178:

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=35cm h=12m, viabil - reducerea cu 113 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din plantaţia
đe aliniament:
Plantaţie de aUniament— imobU 152:

-1 ex. Acer sp.(arţar) O=25cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeieior aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arboňlor (primăvara-toamna),
pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate
şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Nr. 1789593/12515!
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

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

H.C.G.M.B. nr 304i2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat1 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 de 20-28cm,

măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzätoare

circumferinţei in funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în urma defrişării, cu

păstrarea obligatorie a acesteia1 în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului

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

304/2009 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.

Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DI EXECUTJV,
űňona- na POPA

Întocmit: Exşrt Pricopi Anişoara

26, NaV 2&1

Red: P A./3 ex125.l1 .201Q
— prezentul aviz afost postat pe siIe- M PMB.
htlp:hvnnj pmbr&inştitutiilphmari&directwdiredia mediuţavize prbch in consultar&avize arbod in consultare.php. Đe data de

Rd Rpnin Ftibeta nr 47 stal 050013. sector 5. Bucurest. România - I I



_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

—
:
i
!

o
a
a
I1

,I
r.

n
J
r.

lT
,t

łm
ca

rn
i

tn
n
.r

s
M

.
.
.
a
n
.
l

•
.
t
1
O

ţ
Ą

V

D
ir

cc
L

or
G

cn
cr

al
,

/A
lin

-V
as

ď
Ic

A
D

ru
gă

u

L

P
2

R
O

M
A

N
IA

M
U

N
IC

IP
IU

L
B

U
C

U
R

E
S

T
I

C
O

N
S

IL
IU

L
L

O
C

A
L

A
L

S
E

C
T

O
R

U
L

U
I

2
%

IN
IS

T
R

A
T

IA
D

O
M

E
N

IU
L

U
I

P
U

B
L

IC
S

E
C

T
O

R
2

Tu
YI

Y
:z

z
ť

•
Ţ

ÍC
O

t
I
1
I
I
)

E
le

ct
ro

ni
ci

i
nr

.
44

T
el

02
1

2
5
2
7
7
1
2
/0

2
1

2
5
2
7
7
8
9

Fa
x

0
2
1
2
5
2
7
9
7
7

.a
dp

2-
bu

cu
re

st
i.

ro
e-

m
ai

l:
or

nc
e@

ad
p2

-b
uc

ur
cs

ti
.r

a
Sp

at
ii

V
cr

zi
,

Sc
re

si
U

rm
ar

ir
c

In
ve

st
iti

i

A
ne

xa
la

ad
re

sa
nr

eź
.ď

Y
‚Ż

2
/o

A
lt

a
si

tu
at

ic
T

ip
dc

C
ar

ac
te

ri
st

ic
il

e
in

cu
T

e
L

oc
al

iz
ar

c
sp

at
iu

sp
at

iu
ar

b
o
re

le
P

un
ct

L
oc

al
iz

ar
ea

ar
b
o
re

lu
i

in
ar

b
o
re

lu
i

A
rb

or
c

in
A

rb
o
re

N
r.

C
rt

.
ve

rd
e

ve
rd

e
in

S
pe

ci
a

A
rb

or
el

ui
nc

ce
si

la
vu

ln
er

ab
il

ca
dr

ul
sp

at
iu

lu
i

ve
rd

e
(d

ia
m

et
ru

/c
m

,
de

cl
in

bi
al

og
ic

us
ca

t
de

fr
is

ar
e

F
ot

og
cn

re
se

af
la

In
al

ti
m

e/
m

)
ra

ri
i

ar
bo

re
le

re
gi

m
de

ur
ge

nt
a

D
40

-6
0

cm
§&

.T
tä

Ía
ÍI

nr
15

2
-

T
ul

pi
na

+
co

ro
I
e

us
ca

t
l0

0%
A

li
ni

am
cn

t
Pl

an
ta

tš
c

al
in

ia
m

cn
t

li
I0

-ţ
5

m
x

l0
0%

Fo
to

ai
ia

D
=

60
-8

0
cm

In
cl

in
at

pc
st

c
Fo

to

2.
Š

J
ia

ň
nr

.1
78

I
cx

ac
er

‘h
lin

ia
m

cn
t

T
ul

pi
na

P
la

nt
at

ie
al

in
ia

m
cn

t
H

1
0
-!

5
m

ür
e

cl
cç

tr
ic

c

Ţ
ch

ni
c:

śM
ic

u

tţ
ie

S
.V

.S
.U

.I

ĺ
‘, L

L
I1Ĺ

24
.1

_0
ĺn

to
cm

it,
S.

.8
.

.1
:

2
cx

-
In

sp
.

au
E

ne

c
É



%.1

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29.N0V1013 CĂTRE,
Dna

Str. — - Secror 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr1789842106.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr12563/07.11.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în curtea imobilului cu
nr5lA din str. Baicului, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.11.2019,
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 modifjcările şi
completările ulterioare şi H.CG.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

— spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobü cu nr5lA - faţă:

-2 ex. Populus sp. (plop) e=5o-55cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor in vederea evitării producerü de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar
specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Curte imobŕi cu nr.51A - spete:

-4 ex. Populus canadensis (plop) O=50-6Ocm h=16-18m - reducerea cu 112 din înăiţimea
coronamentelor in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborh având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar
specia Popu)us avänd lemnu) de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
situat arborii, 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 Bucureşti1 in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu f afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anuiui), 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 reţełelor 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 tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.CG.M.B. nr. 304(2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 6 ex., arbori.

DIRECTOR EXECJJTJIĘ
Simona-Marĺa%rPÖt'A..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

j'j 1
CĂ TRĘ

DI
Str. Sector2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.26003/06.ll.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr.1791360/11.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.12665/12.1Ł2019, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. prívind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu
nr.57 din str. Mecet, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
20.11.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, În contormitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr. 57:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) S=35cm h=llm, situat în apropierea gardului dinspre
stradă - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperişul
imobilului, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se afiă situat arborele, 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 (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 legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonazfl*Mnna POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U 3. UEĽ

CĂ TRE,
Şcoala Gimnazială “Tudor Arghezi"
Str. Tudor Arghezi nr.46-50, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., 1143/07.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1780794/09.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11464/10.10.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
curtea coIii gimnaziale cu nr.46-50 din str.Tudor Arghezi, vă comunicăm că Ia 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
spaţiilor verzi dřn 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 .şcoală - spate:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=5Ocm h=14m - 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 situat arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind aprobarea Normelor 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
deteriorărü 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.
To&etare — 1 ex., arbore.

DIREC)OflĄĘCUTIV,
Sim tM rľd14'Ę'OPA
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‘J2% PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre şthnţă:
- Asociaţiei de proprietari — preęedinte asociaţie dl
Şos. Ştefan ceI Mare nr.30, bI.26, sc.1 şi sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr23300/14.10.2019, inregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1784255/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11861/21.10.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 26 din şos.
Ştefan cel Mare nr.30, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 27.11.2019,
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 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:
Speţiul verde spate bioc, sc.2:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=2Qcm h=6m - eliminarea ramurilor frânte şi uscate din
coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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, 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.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M rîa a POPA

Intocmit: Expe Pricopi Anişoara

& çj

Red PA/3ex/28 019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
hHp:Hwôv,pmb.roţinstitutiilprimpri&directii/directip mediulpvize artçd in ccnşultareţavize arbori in cansuţtare.php, pe data de .
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O i BEĽ ÎU1U

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

(Str. Vaporul Iui Assan nr4, bL4, sc.2, b-dul Ferdinand I nr 101, bĺP3l, str Mătăsad
nr.25-27 şi nr26, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 26047/06.11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiuiui
Bucureşti cu nr.1791354/11.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12667/12.11.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform
cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.3472124.04.2019, inventariaţi de
reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente),
situaţi în spaţiile verzi din str. Vaporul Iui Assan şi b-dul Ferdinand I şi în plantaţiile de
aliniament din str. Mătăsari nr.25, 26 şi nr.27, Sector 2, vă comunicăm că, În conformitate
cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor 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 plantaţiilcr de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4 ex. arbori uscate
8O-100%, conform tabelului anexat.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tănăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de minimum 2Ocm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, În Iocaţiile sus menţionate
unde se execută defriflrile, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului
2020, toamna anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304i2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
Iucrărilor de defrişare:

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oflcială de internet a administratorului legal al spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia flecărei instituţii;

Nr.1 791354112667

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal 050013, sedor 5, Bucureşt, Românía



-informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu

precizarea datei calendaristice şi a intervaluiui orar în care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

informaţii pe pagina oflcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice şi de decizia fiecărei instituţfl.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea

din teren, va fî considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art.4, Iit.b dín Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 4 ex. arboh uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo na POPA

Întocmit: Exp Pricopi Anişoara

ZB, NO ZON
Red: P.AJ3 ex126ll.2019
— prezentul aviz aŕost pastal pe si[e- uI PMB.
htwUwww.pmb roíinstitutWprimańaÍdirectii/directia mediwavize arbori in ccnsulţareĺavize prbod in nsuItarephp data đe..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

I J Direcţia de Mediu

0 & DEQ 2019
CĂ TRĘ

Compania Municipală Termoenergetica Bucureti S.A
(R.A.D.ET)

Divizia Reţea Primară
Str. Sapienţei nr.17-19, Sector 5

Spre ştiinţă:
- DI
Str. Sector 2
Adresă de e -

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr1781067/09.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11460110.10.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea Centralei Termice
situată în spaţiul verde aferent blocului 5 din str. Braşoveni nr26, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren1 în data de 27.112019, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi
din intravilanul Iocalśtăţilor, cu modif]cările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
avizăm:
Toaletare:
Curte Centrală Termică — spate bloc 5 dżn str Braşoveni nr 26:

-2 ex. Acer sp. (arţar) e=3o-35cm h=1 1-12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărH producerH de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
situaţi arborii, conform ad.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 (primăvara-toamna), pentru a nu f] afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate execuĺa 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 construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECT UT1V,
Sim7ţ4j1aňaPA

.1 Întocmit: Expefl Pricopi Anişoara
(;H\

- \Z.jlNov
Red PAi3exIO2122O1
— prezentul aviz afost postai pe site- uI PMB.
hUpi( pmbr&institutiiIphmri&directiUdireclia mediWavize arbod in ccn$ullarelavize arbo,i in consultareDhD. e data 2"

Nr. 1781067/11460!
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a PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMIN(STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr44, Sector 2

Sector 2,

UCL ĹUŢ
Nr. 1784364/11850!

Spre ştiinţă:
-DI
Aleea i
- Asociaţiei de proprietari
Aieea iIia nr.2, bI. 58B, sc.1 i sc.2, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea IIia nr.1, bI. 58A, sc.2, Sector 2,

O
Referitor Ia adresa d-Iui Voicu Cristian, înregistrată Ia Primăria Municipiului

Bucureşti cu nr1784364!18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11850/21.102019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocuíui 58.B din aieea IIia nr.2, sc.2, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.11.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie 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:
Spaţul verde faţă bloc —Iateral dreapta din aleea IIia nr. 1, bL58.A, parcare amenajată
(Iocuriîe cu nr. 1, 2 $ 3):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

O
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=3Ocm h10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=20cm h=Bm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei situate în
parcarea auto:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A, bloc 58.8:

-1 ex. Populus sp. (piop), trunchi, fără coronament O=45cm h=6m, uscat 100%
(conform foto anexată).

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna),
pentru a nu fĺ afectat echiiibrui biologic aI acestora (cu excepţia eIiminării ramurilor uscate
şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd, Regina Elisabeta nr 47, cod po$aI 050013. sector 5, Bucureşli, Romána ua



-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru 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 de 20-28cm,
măsurată Ia înâlţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului 58B, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex., arborĄ
Defrişare - 1 ex., arbore, trunchi fără cornnament, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmop#ujĄat4tpa POPAe

1))
Întocmit: Expefl Pflcopi Anişoara

VLĺC71P

O ÜEQ 2i

Red: P.A.13 exIO2.12.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI FMB.
httpiív,wtpmb.rohnstitutiiíphmaria/directiildirectia mediu/avize arbori in consultareţavize arbod in consultare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O&DEczgjg
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
St( -

Referitor Ia adresa d-nei gistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1785271/22.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11979/23.10.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
plantaţia de aliniament din str Alexandru Zagoritz nrl5, vă comunicăm că Ia 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 spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nrll4/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti. avizăm:
Toaletare:
Plantaţe de aliniament — imobU cu nr 15:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=55cm h12m, - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentui
şi eliminarea ramurilor uscate, În vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile i cu 1/2
din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperiuI imobilului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei situate în
plantaţia đe aliniament:
Pĺantaţie de aliniament — imobiI cu nr 15:

-1 ex. Tilia sp. (salcâm) =35cm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
Îfl declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arLG pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona

raril

Nr. 1785271/11979/
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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 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
6 ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în aiveola rămasă Jiberă, în urma
defrişărH cu păstrarea acesteia şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din
sector, în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2020, toamna anuiui
2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 aiin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea
verificărH în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apiica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură în declin bioĺogic.

03.flEc ?VT

Întocmit Exper{rÎcopi Anişoara

Red: PA13 ex 02122019
— prezenţul avil afost postat pe site- uI PMB
hţţp:Uvwpmb roiinsţjttjtjiIpriniarjajdirectiiIdireci mediuíavize arbnri ín cpnsultareíayize arbori in consulţare.uho. oo data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CA TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str.

_‚ ...‚ I Sector 2,
-Asociaţia de proprietari
Str Braşoveni nr26, bI.5, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei —
- ‚

înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1788732/01.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr12422/04.11.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verde aferent blocului 5 din str Braşoveni nr.26, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 27.11.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care1 în conformitate cu Legea nr 24/20071 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei situate în
parcarea auto:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată (Iocul de parcare cu nr.4):

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=5m, înclinat spre parcarea auto, uscat
80%, prezintă scorburi pe trunchi şi ciuperci saprofite, în declin biologic, pericol de
prăbuire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, inŁ224), conform prevederilor H.C.&M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor 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 şí a tehnologiei de specialitate privind
execuţia defrişărilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obIigaţia 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: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma
defrişării (cu păstrarea obligatorie a alveolei din parcarea auto) şi 5 ex. arbori în spaţiul

Nr. 1788732/12422/
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verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2020,
toamna anului 2020.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 1 ex. arbore cu scorburi, uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

O ü 2019

Întocmit: Expe Pricopi Anişoara

c

Red: P.A.13 ex.02.12.2019
— prezentul aviz afost poslai pe site- uI PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Dna

Str. - - or2

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată, Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr1792194/13.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1274W14.11.2019, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în curtea
imobilului cu nr.14-16 din str. Crişul Negru, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 27.11.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul 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 cu nr 14-16:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®=3Ocm 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, în condiţii meteo
nefavorabiie, afectează acoperişui imobilului vecin de Ia nr.1OA.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află situat arborele, conform arŁ6 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 arboriior (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 construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 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.

DIRECT R iv,
Simon afl naP -

0 c
p

Intocmit: Exp Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.102.12.2019
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr44, Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str Oituz nr 24, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.26712/13.11.2019 înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1793860/19.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12922/20.11.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
în plantaţia de aliniament din str. Oituz nr.24, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 27.11.2019, 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 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 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 situate în
plantaţia de aliniament:
Plantaţie de &iniament — imobil cu nr 24:

-1 ex. Morus sp. (dud) e=35cm h=12m, prezintă scorburi deschise multiple pe
trunchi, în declin bioiogic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor 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
tâ n ă r.

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 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 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: 1 ex. în alveoia rămasă Iiberă în urma
defriflrii (cu păstrarea obligatorie a alveolei din plataţia de aliniament), iar 5 ex. arbori în
alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

06. BEII 2U19
Nr. 1793860/12922!
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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 RM.B, în vederea
verificărfl în teren a ptantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex.arbore cu scorburi muItipIe pe trunchi.

DI ‘& ECUTIV,
POPA

Întocmit: Exp, Pricopi Anişoara

/

Red: P.A./3 ex.02.12.2019
— prezentul aviz afost postat pe sile- ul FMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

lO;DEC7p1'p
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Nr. 1781565/11495!

Spre ştflnţă:
- Firma “Peltecu Medical S.R.L"
Str Mihail lvanovici Glinka nr.1, sc.B, parter, ap.13, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Mihail Ivanovici Glinka nrl, sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa firmei “Peltecu Medical S.R.L", inregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1781565/10.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11495/11.10.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocului din str Mihail Ivanovici Glinka nr.1, conform Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare
nr. 80/5 G106.06.2019, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.11.2019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 2412007,
privind reglementarea şi administrarea spaţülor 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:
Toaletare:
Spaţiu! verde faţă bĺoc, sa 8:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m,víabil - reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului, în vederea degajării reclamei firmei menţionate
mai sus i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrăňle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a
arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu i 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 deteriorării construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

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

DIRECTQ&FJECUTIV,
Simo, WOPAriL) \

Întocmit ExÇPricoiAnioar;

Red. P.A.13 ex.104.19,2019 1/ D
— prezentul aviz afosCjht'pe sile- uI PMB. 6' C
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
DII

Str. • Sector 2
e-mail:

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

o
Referitor Ia adresele A.D.P. Sector 2, nr. 23308/14.102019 i a dvs., înregistrate

Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1784241/18.10.2019, 1784846/21.10.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11855/21.10.2019, 11909/22.10.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.71 din str. Măgura Vulturului, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 04.11.2019, 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 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 imobU cu nr 71:

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, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm, înclinat spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Morus sp. (dud) ®=35cm h=12m.

Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Domeniul public - în trotuar imobfl cu nr. 71:

-1 ex. Robinia sp. (salcăm) O=2Ocm h=8m, înclinat accentuat spre carosabil.,
pericol de prăbuire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pentru
arborii situaţi în curte şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224),
pentrui arborele situat în domeniul public, 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:

4oaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind aprobarea Normelor 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 in orice perioadă a anului);

Nr. 1784241, 1784846/11855, 11909/
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de materiat

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 toaletărüQr şi

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

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

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, A.D.P. sectorul 2 are

obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu circumferinţa

trunchiului de de 20-2Bcm, măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea

exemplarului corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în alte zone

deíicitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în

primăvara anului 2020, toamna anului 2020.
La finalizarea 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 cadrui 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 emiterfl.

To&etare - 2 ex., arborĄ'
Defńşare - 1 ex., arbore înclinat, pericol de prăbuire

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simon - iana POPA

Întocmit: Expt Pflcopi Anişoara
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Red. P.A.i3 exIO51220i9
— prezentul aviz afost pastat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1O.OEC2oţę
CATRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI.
Str. Sector 2,
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., nr.23304/14.10.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1784249/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11858/21.10.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din
str. Rahmaninov nr.2, vă comunicăm că Ia 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 modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
SpaŞuI verde spate bloc:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate i frânte din
coronamente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform ań.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 (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 — 2 ex., arbort
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

0'OEC1O'n -(ľ' CATRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronkü nr.44, Sector 2
Spre ştflntă:
- Dna
Şos. -‚ Sector 2,

Referitor la adresa dvs., nr,25205128.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1788062/31.10.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr.12350/O1.11.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei ivind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 43 din şos. Pantelimon
nr.255, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 20.11.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu mod(ficările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată (Iocurile de parcare au nr26 şŕ nr 27):

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m, viabil, - 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 ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţülor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echihbrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminărh 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 detedorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Petenta 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 emiterh.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

al terenuiui este răspunzător de
bunurilor şi a persoanelor în zona

şi a tehnologiei de specialitate privind
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa

H.C.&M.B.
în vederea

Nr.1789488/12510/
CA TRE,

ADMINISTRAŢJA DOMENJULUJ PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari- presedinte dna
Str, Ziduri între Vii nr.5, bĹ8, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei i, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1789488/05.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12510/06.11.2019, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verde aferent blocului 8 din str Ziduri între Vii nr5, sc.1, vă comunicăm că Ia
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 spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă, bloc, sc. 1:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) =40cm h=llm, situat Ia o distanţă
de cca.5Ocm faţă de fundaţia blocului i Ia cca. lm de reţeaua de canalizare pe care Ie
afectează, (conform foto anexate).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor 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
tâ nă r.

Precizăm că administratorul Iegal
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se
nr 1 la H.C.&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 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi mnălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B.
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aptica sancţiuni conf.
art4 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 tuturcr
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defńşare — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Administraţia Cimitkelor şi Crematoriflor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ -

- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sector 2

Referitor la adresa d-nei înregistrată la Primăria Municipiului
Bucureti cu nr.1789402/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12511/06.11.2019, prin
care solicită emiterea avizului de soecialitate pentru intervenţia asupra arborelui situati în
Cimitirul Colentina, fig.A.1, I „ conform Actului de Concesiune nr.
din 25.11.2014, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.11.2019,
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 modif]cările 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Cimitir, Űg. A. 1, Ioc de veci nr. 76, 77:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=llm,situat pe locul de veci, împiedică
înhumarea,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenuiui pe
care se află arborele, 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fl 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 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 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obłigaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia înăIţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, 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.
ań.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1o.BEQ2t CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DIL
B-dul ector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.25839/04. 11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1790365/07.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12608/08.11.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea Poliţiei Locale cu nr.25538/25.10.2019
transmisă ca urmare a petiţiei d-Iui x privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din b-dul
Ghica Tei nr.38, vă comunicăm că Ia 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 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:
Toaletare:
Plantafie de aliniament — imobiI cu nr.38:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h12m, viabil, - reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor inclinate accentuat spre faţada i acoperiul imobilului i eliminarea ramurilor
uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 (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, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul iega) 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 emiterii.
Toaietare — 1 ex., arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1790303/126101
CA TRE,

DV
Str Sector2

Spre ştiinţă:
- Grădiniţa nr 234 “Zori de Zi"
Intrarea Pontonului nr.1-5, Sector 2,
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr28257/28.10.2019, înregistrată Ia Primăria
O Municipiului Bucureşti cu nr1790303/07.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr12610/08.11.2019, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea grădiniţei cu
nr234 „Zori de Zi" cu nr.1-5 din intrarea Pontonului, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, in data de 20.11.2019, 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 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte grădiniţă cu nr 1-5 din Intrarea Pontonuĺui:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm h=lOm, Iipit de gardul imobilului de Ia nrl9 din
str Dumitrana pe care-I afectează, prezintă coronamentul deasupra imoblului, pericol de
prăbuire, (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

o H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor 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.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, administratorul grădiniţei
„Zori de Zi" are 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, în
curtea grădiniţei sus menţionată, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara
anului 2020, toamna anului 2020.
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La fknalizarea iucrărilor de pantare conform art.9 aiin.5 din HC.&M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, in 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 đe valabiiitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 1 ex. arb ore
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Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrÁ4, Sector 2
Spre ştHnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str Maica Domnului nr.4, bI.T.57, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.25425/30.10.2019, inregisirată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1790821/08.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr12647/11.11.2019, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului T.57 din str
Maica Domnului nr.4, sc.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
21112019, 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 aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţul verde faţă bloc — sc.2, parcare auio (Iocul cu nr.2):

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=7m, viabil - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, Iocul nr2

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.7789, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din HC.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de
protecUe a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (pńmăvara-toamna), pentw a nu fi afectat echiiibrul 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 deteńorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI aflşeze, 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., arbore.

DIRECTO
Simona- j a oPA

\‘ľ I ĆĺIq

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1790821/126471

Întocmit:

Red: P.Ai3 ex.103.12.2019
— prezentul aviz afost pcstat pe şite- iiI PMB.
kH,IIaas, nmh rnjjnefi4, ‚Iii(,,,Ą,,,,IĄirnrtiiJdirnrłin

Pricopi Anişoara
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____________
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

i Direcţia de Mediu

Nr. 1784238/118541 13.DEQZOIŠ CĂTRE,
Dna I

Str. Sector 2
Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

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.24:

-3 ex. Abies sp. (brad) =25-30cm h=10-12m, din care 2 ex. sunt situate Ia o distanţă de
cca. 1 m faţă de imobíl, iar aI treilea exemplar este situat Ia o distanţă de cca 1 ‚50m faţă de clădirea
imobilului - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri1 in condiţii meteo nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborü, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fĺ afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului),
evacuăndu-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 emiterii.
Toaĺetare — 3 ex., arbori.

DIRECT CUTIV,
Simo a QPA

*

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr 23318/14.10.2019,
Municipiului Bucureşti cu nr1784238/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu
prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizu
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.72 din
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.11.2019,
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

înregistrată Ia Primăria
cu nr.11854/21.10.2019,

Iui de specialitate pentru
str. Nicolae Cânea, vă
s-a inventariat următorul
privind reglementarea şi
completările ulterioare şi

Întocmit: Ex fl Pricopi Anişoara

Red: P.A13 ex.109122019
— prezentul aviz aĺost postai pe site- uI PMB.
hUp:/.pmb.rpIinstitutiiIp,imarĺaIdirecIiiIdirectia mediu/avize arbcri in consultar&avize arbori in consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

a. UEC 1019

cĂ TRE,
S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.

Direcţia Reţele Apă- Zona 2
Str. Tunari nr.60A, clădirea Stefan ceI Mare, etajele 6-9 sectorul 2

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

Planta ţie de aliniament - str Heflade între Vii nr.31 sta ţie STB -vizavi de coaĺa
nr. 145, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1785825/24.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12062/25.10.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în plantaţia de
aliniament din str. Heliade între Vii nr.31 (staţie STB -vizavi de coaIa nr.145, sectorul 2),
deoarece acesta este poziţionat peste o reţea de apă, conform Avizuiui de Intervenţie în
Domeniul Public nr8032 din 30.10.2019, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 06.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 2412007, 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:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aíiniament - str Heliade între Vii nr3l (sta ţie STB -vizavi de şcoala
nr 145, Sectornĺ 2):

p -1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) e=4Ocm h=12m, prezintă scorbură Ia baza
trunchiului i este situat peste o reţea de apă.

Lucrările de defriare avizate vor fi executate în prezenţa unui reprezentant de Ia
A.D.P. sectowl 2, în vederea remedierii avariei, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţeleIor aeriene.

Perntru repararea prejudiciului adus mediului prin defriarea arboreiui este necesar
să prezentaţi in termen de 5 zile Iucrătoare, de Ia data prezentei un „Protocol de
plantare" pentru un arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-
2Scm, măsurată la înălţimea de lm de la bază şi înăWmea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, precum i mutarea aiveolei adiacent dreapta faţă de
alveola iniţială, intrucât în aceasta nu se mai poate piantalpăstra arborele, deoarece este
situat peste o reţea de apă.

Protocolui se va încheia cu Administraţia Domeniului Pubiic sector 2 pentru
următoarea perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2020 - toamna anului 2020. In
Protocolul de plantare trebuie specificat amplasamentul (Iocaua de plantare, perioada de
executie si specia propusă ce urmează a fi plantată, precum si conditiile de întretinere a

Nr. 1785825/12062/
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materialului dendrologic cf. prevederilor art.9 alin.3 din Anexa 1 Ia HCGMB 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti. Dacă

‚Protocolul de plantare" nu respectă condiţüle de întocmire prevăzute prin HCGMB

304/2009 ( arŁ9 alin.3), va f] considerat nul.
Neprezentarea „Protocolului de plantare" în termenul stabilit se consideră Defrięare

Fără Aviz i se sancţionează conform Iegii
La fînalizarea Iucrărilor de plantare conform ań.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

verificărU in 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 1 an de Ia data emiterii.

Defrisare -lex.arbore, situat peste rei'eaua de apă

Întocmit Expe Pricopi Anişoara

J Q DEC îBw

Red: P.A.13 ex.109.12.2019
— prezentul aviz afost postal pe site- uI PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

13. OEQ 2019
CĂ TRE

DIi
Str.1 - 9ector2

e-mail:' J

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

(Imobil situat în str. Sfântul Niceta nr.8, Sector 2)
r

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1787623/30.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12298/31.10.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea
imobilului cu nr.8 din str. Sfântul Niceta, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 04.11.2019, 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 modificările şi completările ulterioare, H.CG.M.B.
nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiHor verzi de pe teritoriu
Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nrAl4/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

LCUfÝ& imobfl cu nr. 8:
-3 ex. Populus sp. (plop) O=35-55cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din înălţimea

coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu

— .acqj uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
‘kişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din

aliniament:
Plantaţie de aliniament — str, SfântuJ Niceta intersecţie cu str Şoltuzului:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Ocm h=16m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, în
declin biologic, pericol de prăbuşire, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii din curte şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224),
pentru arborele situat în aliniament, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HC.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 (primăvara-toamna),
pentru a nu fi afectat echiHbrul bio)ogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate
şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Nr. 1787623/12298/
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de material

dendrologic tânăr
Precizăm că administratorii Iegali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, 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 ar[. 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 defńşare, ADP, sector 2 are obiigaţia

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: 1 ex. în alveola rămasă

Iiberă în urma defrişărfl, cu păstrarea obligatorie a acesteia i 5 ex. arbori în alte zone

deficitare in vegetaţie din sector, În prima perioadă optimă de plantare, în primăvara

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

30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

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

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de fa data emiterU.

Toaletare - 3 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură Ia baza trunchiului

i 0. DEQ 2019

Întocmit: Expefl ricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

16. b2ois

CĂTRE,
COMPANIA MUNICJPALĂ TERMOENERGETICA S.A.

Str. CavaJii Vechi, nr. 15, sector 3

Spre tünţă:
- ADMLttISTRAŢ[A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2- Şos. Electronii nr.44, Sector 2

(bd. Basarabia, nr. 112, bl. Ł7, sector 2 — spatiul verdefaţă bloc, dincolo de aleea de trecere)

Ca urmare a solicitării Doamxiei Ciudoescu Adela, reprezentant al Companiei
Municipaiă Termoenergetica S.A., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1804002/1612.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13808/16.12.2019, prin care solicită eniiterea
avizului de specialitate pentru defrişarea unor arbori situaţi pe traseul unei intervenţii în regim de
urgenţă îi Companiei Municipa]ă Termoenergetica S.A, în bd. Basarabia, nr. 112, bl. Ł7, sector 2 —

spaţiul verde faţă bloc, dincolo de aleea de trecere, în vederea remedieńi acesteia, în baza Avizului
de Intervenţie în Domeniul Public nr. 8105 din 28.11.2019, emis de Primăria Municipiului
Bucureti, Direcţia Generală Servicii Publice, Direcţia Servicii Integrate, vă facem cunoscut că: ia
ved&area efectuată pe teren în data de 16.12.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007 pńvind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi dii intraviianul localităţilor, cu modificăń]e şi completările ulterioare, şi H.C.G.M.B. nr.

O
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońui Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
spaul verde faţă bloc, dincolo de aleea de trecere:

- 3 ex. Piatanus sp. (platan)-D 15-18 cm, H 6-7m,
- 2 ex. Platanus sp. (platan), D20-25 cm, H 8-9.
- 1 ex. Acer sp. (arţar), D= 15-18 cm, H= 4-5 m,
- 3 ex. Cedrus sp. (cedru), D= 15-18 cm, H= 4-5m, toţi arborii enumeraţi sunt situaţi pe traseul

conductelor avariate şi sunt afectaţi de lucrările de remediere a acestora
Lucrările de defrişare avizate vor R executate în regim de urgenţă, în vederea remedieńi

avariei, în prezenţa unui reprezentant aI Primăriei Sectorului 2 - ADMINISTRÂŢIA
DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, în scopul remedierii avańei, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, 1uâsdu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării
constmcţiilor din jur, a reţelelor aeńene sau a autovehiculelor din zona parcărü auto adiacente.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui prin defrişarea acestor 9 ex. de arbod. este
necesar să prezentaţi în termen de 5 zile Iucrătoare, de Ia data prezentei, un „Protocohd de
plantare" a 9 cx. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa minim 20-28 cm i înălţimea
corespunzătoare circumferinţei în fbncţie de specie. Protocoiul se va încheia cu Primăria Sectorului

Jť,%Ę'JsI1

Nr. l 804002/13808/
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2 — ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2- pentru următoarea perioadă optimă

de plantare, primăvara anului 2020- toarnna anului 2020. In Protocolul de plantare trebuie speciĺkat

amplasamentul (locatiile de planlare), perioada de executie. numărul si syecüle propuse ee urmează

a fi pţantate. precum si conditiile de întretinere a mateńalului dendroloaic, cf, prevederilor Art. 9

alin.3 din Anexa 1 Ia HCGMB 304/2009 privind aprobarea Nonnelor de pro(ecţie a spaţüĺor verzi

de pe teriíorhd Municipiului Bucured. Dacă Protoco[ul de plwzíare" nu respectă condiţiile de

întocjnire prevăzute prin HCGMB 304/2009 (Art. 9 alin.3), va f considera nul.

Neprezentarea „Protocoluĺui de plantare" în terrnenul stabflit se considerü

DEFRIARE FARA A VIZ i se sancţionează conform iegii.
La finalizarea 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 PM.B, în vederea verificării în

teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act

normativ.
Đefr4are — 9 ex. siíuaţi pe traseul conducźei avariale

hziocmiĺ,

Expen

Red: S.M./4 exJI6.12.2019

Iůł IP

D

DIRECTOR EXECUTIV,

Sirnona
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 Z OtL LW9

CĂ TRE
Dna

Str:

(intrarea Gdnduţ Mare nr 1, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
C nr.1780992/09.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11461/10.10.2019, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.1 din intrarea Grindul Mare. conform Contractului de Vânzare-Cumpărare
cu Incheiere de Autentificare nr, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuatä pe teren1 în data de 23.102019, s-a inventadat 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 ulteňoare 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 cu nr 1:

-2 ex. Tilia sp. (tei) 035-4Ocm h=10-12m, situate Ia o distanţă de cca.lm faţă de
clădirea imobilului - reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate, tn vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Abies sp. (brad) O=2Ocm hBm, situat Ia distanţa de cca.,1,50m de imobiI şi
la distanţa de lm de reţeaua de canalizare — reducerea ramurilor înclinate spre faţada i
acoperiuI imobilului cu % din lungimea ramuńlor i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrärile avizate se vor executa prin grija administ-atowluVproprietawlui Iegal aI
terenului pe care se află arbohi, 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 đe repaus vegetativ a arbońlor (pńmăvara-toamna), pentw 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). evacuăndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
detehorării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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.

In vederea emiterü avizului de specialitate pentru defdşarea arborilor este necesară
expertiza întocmită de un expefl atestat de către Ministerul Dezvoltărü Regionale şi
Administraţiei Publlce (MDRAP), din cam să mzulte in ce mod sistemul
mdicu(arńwnchiular aI arboälor sus menţionaţi aťectează stwctum de rezistenţă a
imobflului. Prin unnam vă recomandăm să contactaţi un expeit tehnic atestat de către
MDRAP. Lista experţflor tehnici şi datele de contact ale acestora sunt disponibile pe site-uI
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mŕnŕsteruluĄ www. mdrap. m. secţiunea Constmqü, subsecţiunea Atestări iehnico

pmfesiona!e/Experţi tehnici - Lista experţilor tehnici atesiaţi până Ia data de 06 septembrie

2019 sau accesând direct Iink-uJ httpsl/www. mdrap. ro/constructiÎ/atestań-lehnico

nroťesiona(e/exyerti-tehnici,
Pentru relaţii suplimentare vä rugăm să vă adresaţi Ia nr de telefon 021/305.55.00,

in[. 4161, Direcţia de Mediu1 cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr.47, Sectorul 5,

mansardă, aripa Anghel Saiigny, Serviciul Avize şl Acorduri, in ziua de marţi orele 9,00 -

13,oa (in tImpul programului de lucru cu publicul).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 3 ex., arbort
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electmnicfl nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asoclaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.310, bI. 58 bis, Sector 2

h
Referitor Ia adresa dvs., nr.23322114.10.2019, inregistrată Ia Primăria Municipiului

Bucureşti cu nr.1784258/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11853/21.10.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verde aferent blocului S8bis din calea Moşilor nr.310, vă comunlcăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 04.11.2019, s-a inventariat urmätorul matehal
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24i2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi dIn intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completădle
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrlşarea şi extragerea rădăcinllor:
SpaŞuI verde faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) e—45cm h12m, înclinat spre trotuar şi carosabil,
sistemul radicular aI arborelui a fisurat placa din beton al trotuarului făcându-I
impracticabil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defńşare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304i2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detehorării constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defdşădlor, 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 conform prevederi$or H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arboń Unerl cu balot de pămánt, cu circumferlnţa trunchiului de de 20-2Bcm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi Tnălţimea exemplarulul corespunzătoare
circumferinţel in funąie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, in primăvara anului 2020, toamna anului 2020,

La finalizarea lucrăńlor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Oirecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

Iai1iI
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verificării in teren a plantădlor in compensare. !n caz contrar se vor apllca sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
in xerocopie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabiĺitate 2 ani đe ia data emiterii.
Defhşam — 1 ex., arbore,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17. ÜEL îi1'
CĂ TRE,

DI C
str..

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată ia Phmăńa Municipiului Bucureşti cunr.1787100129.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12245130.1O.2019, prin care solicită emitereaavizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat Tn curtea imobilului cu nr24 dinstr Pârgarilor, conform Contractului de Vănzare-Cumpărare cu plata în rate nrvă comunicăm că ia veriticarea efectuată pe teren, în data de 04.11.2019, s-a inventanat următowimateriai dendrologic pentru care1 in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şiadministrarea spaţiiior verzi din intravilanul iocalítăţjlor, cu modificările şi compietăńle ulteńoare şiH.C.G.M.B. nr.304l2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriuiMunicipiului Bucureşti, avizăm:
Dekişarea şI extragerea rădäcinllor:

Curte imobil cu nr.24:
-1 ex. Populus sp. (pţop) =65cm h=20m, Iipit de gardul dinspre stradă prezintă scorbură

Ia baza twnchiului, în declin blologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrarea de defrişare şi extragerea rădăcinilor se va executa prin grija prcprietarului

Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederiior H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
aprobarea Normeior de protecţie a spaţillor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire aaccidentelor sau a detedorăńi constwcţiilor din Jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiiie
necesare piantăhi de mateńal dendroiogic Iânăr.

Precizăm că adminislratowi Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior in zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia deMşăńlor, in caz contrar
aplicăndu-se sancţiuni conĺorm art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.&M.B. nr 30412009.

Pentw repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, Tn compensarea arborelui avizat pentw dehşare, aveţI obllgaţia plantăril a 6ex.
arborl tineri cu balot de pământ, cu circumferlnţa Úunchlului de de 2O-28cm măsurată Ia
înălţlmea de im de Ia bază şi inălţlmea exemplarului corespunzătoare circumferlnţel în
funcţie de specle, in curtea imobiluiui sus menţionat, în pdma perioadă optimă de plantare, in
primăvara anuiui 2020, toamna anului 2020, potrivit Angajamentuiui de plantare
nr.12245/1/10.1 1.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arŁ9 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 veńficădi in teren a plantăriior
în compensare, În caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Det'rişam — 1 ex., arbom, cu scorburä in declin bioogic
e
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr—I7RRORD!123F21 jş1ttJFţ9 -

CA TRĘ
AĐMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dnat
Slr.

Referitor Ia adresa dvs., nr.25208I28.10.2019, inregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1788050l31.10.2019 şi Ia Directia de Mediu cu nr.12353101.11.2019, prin care

p transmileţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
speciaiilate pentru intervenţia asupra arbodlor situaţi in aliniamentui din slr. Escalei nr.53, vă
comunicăm că Ia veńflcarea efectuată pe teren, in data de 04.11.2019. s-a inventańat urmätowl

f material denđrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţilior verzi din Intravilanui Iocalităţilor, cu modiflcădle şi compietăhle ulterioare,
H,C.G.M.B. nr.304I2009 privind aprobarea Normelor de prolecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiu?ui Bucureşli şi H.C.G.M.B. nrl 1412011, privind amenajarea şi inlreţinerea alveolelor
stradale din cadwl plantaţiilor ds aiiniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrlşarea şi extsagerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din aliniament:
Piantaţie de aUniament — imobü cu nr.53:

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h5m, prezintă scorbură deschisă petrunchi, in
declin biologic twnchi, (cDnform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2
(nr. de telefon 0211252.77.89, int.224), conform prevedeńior H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
aprobarea Normelor 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 detehorării constwcţiilor 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 bunuńlor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevedeńlor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţla defńşăritor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni ccnform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevedeńlor H.C,G.M.B. nr.
30412009, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantărli a 6ex.
arborl tIneri cu baiot de pământ, cu clrcumferinţa trunchiului de de 20-28cm, mäsurată Ia
inălţimea de lm de la bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferlnţei in
funcţie de specie,asttel: lex. arbore în alveola rămasă Iiberă in urma defrişării (cu păstrarea
obligatońe a acesteia) şi 5 ex. arbori in alte zone deficitare în vegetaţie din sector, in prima
perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2020, toamna anului 2020,

La finaiizarea Iucrăńlor 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 cadml P.M.B. ?n vederea verificării în teren a plantărüor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normaliv.

Prezeyhayizare termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defg#&w4RS4114x.4 arbore, cu scorbură în declin biologic.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ADMIN1STRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Administraţia Fondului Imobiliar
B-dul Regina Elisabeta nr.18, Sectorul 3
- Inter Macedonla C.R. — S.R.L.
os. Mihai Bravu nr.95-105, Sectowl 2
e-mail:

(Cuđe imobfl - str. Avdg nr.85, sec(oml z apaqinând Administraţiei Fondului Imobiiiar
Ă.F.L)

Referitor la adresa dvs. nr. 25209128.10.2019, Tnregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1788046131.1D.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12354101.11,2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea firmei cc Inter Macedonia C.R. — S.R.L, cu sediul
in şos. Mihai Bravu nr.95-105, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din şos. Mihai Bravu nr.95-105 i
arborele situat în spatele imobilului, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data đe 04.11.2019 s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor1 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 şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi oxüagerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
aliniament:
Plantafie de aliniament— nr.95-105 din şos. Mihai Bravu:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ®25cm h=6m, uscat 100%, (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădäcinilQr se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, inŁ224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor din jur şi a
reţelelor aehene şi creându-se conđiţiile necesare plantărií de material dendrologic tänăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător đe supravegherea
execuţiei lucrărilor1 siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Nr. 1788046112354f
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Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avízat pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveV obllgaţia plantărll unul

ex. arbore tănăr cu balot de pământ, cu clrcumferlnţa trunchlului de 20-28cm,

măsurată Ia inălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarulul corespunzătoare

clrcumferlnţel în funcţIe de specie, în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării (cu

păstrarea obligatorie a alveolei), în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului

2020, toamna anului 2020.
La înalizarea 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, Bd. Regina

Elisabeta nr 47 sector 5, Bucuresti, Romănia, tel: 021305.5500 in vederea verificärii in

teren a plantärii M compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ art4 din

aceIai act normativ.
Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere la materialul dendrologic

situat in curtea imobilului din str. Avrig nr. 85, Administraţia Fondului Imobiliar va aplica

lucrările prevăzute in Anexa 1 la adresa Direcţlel de Mediu nr. 11279/04.10.2019,

care, în perioadele favorabile din intervalul 04.10.2019-30.04.2020, se pot executa fără

solIcitarea prealabilă a emiterll unui avlz de specialitate din partea Direcţiei de

Medlu;
Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate puteţi

accesa httl/pmb.rolinstitutiilDrimarialdirectiiidirectia mediu/avize arbori emise/avize em

ise 2Ol9Iavize generale 20191004.Ddf.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defdşare — 1 ex. uscat 100%.

DIRECTQ4ËÉIjíťIV,
Slmon ‚Ş &ŔA

e
53 Els

‘4 ‘ -Intocmlt: Exp Pflcopă Anlşoara

1 i OEt 20L9
Red; P.Ai3 exJlO li 2019
— p,ezentul awz aťost posui pe siIe. W PMO.
Mto /hviwt Dmb rcf,nshIulVoqnp,iaIrecIiVdireçva nediu(pvize ai W con$,jIIar&py,zp arbQrl in nsuIta,e0bp De data de

Rl Rann Ficaŕs tV 47 rnLalO5Q2t3 sed auanst Rmng I łżt% i iI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

EC

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT

Serviciul Pĺeniűcare, Proiectere, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 8B, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 14562131.10.2019, înregistrată Ia Primăria
Munlcipiului Bucureęti cu nr. 1788409101.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
12433104.11.2019, prin care solicitaţi, ccnform cednţelor şi specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a 136 ex. arbori uscaţi in proporţIe de 70-1 00% (inclusiv trunchiuri şi
butuwgi), respectiv a ceior in declin biologic avansat, inventariaţi pe teren de către
inspectorii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul cu fotografiile aferente
anexate solicitării, vă comunicăm:

- in urma verificăńlor în teren efectuate de către expertul Direcţiei de Mediu din
data de 05.12.2019 şi in conîormitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările
i completările ulterioare şi H.C.G.M.B. 30412009 privind Normele de protecţie a
spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti avlzăm defriarea a 113 exemplare
arbori i eliminarea a i8 trunchiurl de arbori ęi 5 buturugi, rezultate in urma
frângerii/prăbuirii arbońlor ca urmare a stării de sănătate precare a acestora i a
intempedilor, ce fac obiectul prezentei cereri, situaţi în Parcul Verdi din Calea
Floreasca, delimitat de străzile: Serghei Vasilievici Rahmaninov, Gheorghe Ţiţeica,
Barbu Văcărescu şi Giuseppe Verdi, sectorul 2.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânär prin
grija administratowlui Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiiior, autoturismelor din parcăńle autolcarosabil,
mobilierului urban situat in Iocurîle de recreere, a reţelelor aedene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Nonnele de pmtecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucumşti,
adminlstratorul Iegal aI terenului pe care se află arborii are obIigaa plantării a
256 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de 6:1 pentru poziţiíie nr. 12, 14, 18,
19, 21, 23, 24, 28, 29, 34, 37, 38, 52, 55, 56, 59, 82, 91, 92, 102, 111, 114, 123 şi 126
din tabel), cu circumferinţa &unchiului de 20-28cm (0 trunchiului mlnlmum 7cm)
ęi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Iocaţia unde se

Nr. 1788409/12433!
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execută defrisările (Parcul Verdi), iar dacă spaţiul/amenajarea peisagistlcă a parcului nu
permite plantarea intregii cantităţi, se vor planta pe alte spatll verz] deflcitare in
vegetaţie aflate in administrarea instituţiei dumneavoastră, in perioada optimă de
plantare din primăvara anului 2020 — toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării Tn teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art. 4, 11Ł e din acelasi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obiigaţll:
- informarea cetáţenilor cu prIvire Ia arborii avizati pentru defriare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficiaiă de internet a administratorului legal al spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficialä de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp utiI, despre executarea Iucrărilor de defrisare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalulul orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune ęi fłuxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţli.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speclalltate, orice
neconformitate dintre datele transmise i realitatea dIn teren, va fi considerată
intervenţle asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI
terenulul, prin grija căruIa se execută Iucrările, va fi sancţionat potrivít prevederilor art.
2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor veni de pe
teňtońul Municipiului Bucum$i.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişam — 89 ex. usca(e 100%

— 24 ex. în decIin bioĺogic
— 18 twnchiud
— 5 but'uwgi

POPA

Intocmit,

&pert Simona POPESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
J Direcţia de Mediu

19.DEC2O19 CĂTRE,
R.A.aaT.

Str Gavafii Vechi nr 15, Sector 3
Spre ştiinţă:
- R.A.D.E.T - Secţia Distribuţie S2
Str, Cristea Mateescu nr.8, Sector 2,
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

(Arbor&e este situat in spatele blovului din b-dui Lacui Tei nr 77, faţă str. Opaneznr3, bt IEB, Sectoml 2)

Refeń(or Ia adresa dvs.nr.81118/2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1792218/13.11.2019 şi Ia DirecUa de Međiu cu nr.12742114.11.2019. prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verđe aferent bIocului din b-dul Lacul Tei nr.77 (faţă str Opanez nr.3, bI. 15B
Sectoml 2,deoarece acesta este poziţionat pe galeria termică, cDnform Avizului de
Intervenţie în Domeniul Public nr.8032 din 30.102019, vă comunicăm că la verilicarea
efectuată pe teren, în data de 27.11.2019, s-a inventariat următorul material denđrologic
pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor. cu modifîcările şi completădle ulterioare şi
N.C.G.M.B. nr.304/2009 phvinđ aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtnriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Oefrlęare cu extagerea rădăcinilor:
Spaţiui verde spate bloc, b-dul Lacul Tei nr 77, faţă str Opanez nr 3; bL 15B, SectomI 2)

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e3Ocm h=lOm, situat pe galeha termicä şi care
împiedicä remedierea avariei Ia conducte!e de încălzire şi apă caldă de consum.

Lucrările de defrişare avizate vor fi executate in prezenţa unui reprezentant de Ia
A.D.P. sectoml 2, in vederea remedierii avariei, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca cäile de acces, luânđu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Perntru repararea prejudiciului adus mediului prin defriarea arborelui este necesar
să prezentaţi în termen do 5 zile Iucrätoare, de Ia data prezentei un „Protocol de
plantare" pentru un arbore tânăr cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-
28cm, măsurată Ia înălţimea de 1 m de Ia bază şi inălţimea exemplawlui corespunzătoare
circumfeńnţei in funcţie de specie. Protocolul se va incheia cu Administraţia Domeniului
Public sector 2 pentru următoarea perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2020 -

toamna anului 2020. In Protocolul de plantare trebuie sDecificat amplasamentul (Iocatia
de plantare, perioada de executie si sDecia propusă ce urmează a fi plantată, precum si
conditiile de întretinere a matedalului dendrolopic cf. prevederilor art.9 alin.3 din Anexa 1
Ia HCGMB 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucure$i. Dacă „PmtocolW de plantare" nu respectă condiţiile de întocmire
prevăzute prin HCGMB 304/2009 ( art.9 alin.3 )‘ va fi considerat nul.

Nr. 1792218/12742/

Bd Reia Eha ns. 47, wJ poş 050013. 3ectr5, 8.cnşti, RanLla IťaiwiJ



Neprezentarea „Protocolului de plantare" în termenui stabilit se consIderă Dofrişare

Fără Aviz i se sancţlonează conform Iegil.

La uinalizarea iucrăriior de piantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.&MB. nr.

30412009, aveţi obligaţia de a anunţa DIrecţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea

verlficării în teren a plantărilor rn compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arŁ4 din aceiaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Defrĺare -lex.arbom, situat pe gaieda termică.

-J

DIRECTOR EXECUVV,

Simę1fli*gana POPA

‘ voIÁtb

(1i flV
‘\; %ífJ

ÎntocmIt Erpefl p icopi Anişoara

D

Red: P.&I3 exJlO 12.2019
— piezen*,i atz arost postal po s4e. uI PMB
ţmpINMWon.Ď roĘnsMu art.ana/dwectkkredia medMť.,lzp pmad ç,, consłĂl&ţwavtze S(1 ? fTMfle DIr 08 dal& de.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţ Direcţia de Mediu

Nr. 17988131134901 L U. UŁL tJt

CĂ TRE,
R.A. — Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

(A.P.P.S.- S.A.LF.L)
Str, Fabrica de Glucoză nr.3A, Sector 2

In atenţia: Doamnei i - Director Tehnic

(Curte- Ambasada Republicü Socialiste Vietnam din str. C.A.Rosetti nr.35, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.8380/03.12.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr.1798813/04.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.13490/05.12.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu
nr.35 din str. C.A. Rosetti (Ambasada Republicii Socialiste Vietnam în România), vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 1312.2019, s-a inventariat următoruI material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte - ambasadă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=8-llm, situate în apropierea
gardului, 1 ex, este situat in parcarea auto;

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m, situat în aproprierea gardului;
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35-4Ocm h11-12m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe care sunt

situaţi arborii, 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 Bucureşti1 în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, 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 deteriorărH construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 6 ex., arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
Administraţîa Fondului Imobfliar

B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3
Spre ştiínţă:
-Dna L

Str. - ector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.78700/05.12.2019, inregistrată Ia Dir'ţia de Mediu cu
nr.13577109.12.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor sIwaLI 1, curtea
imobilului nr99 din str Barbu Văcărescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in
data de 13.12.201g, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr, 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobd cu nr. 99:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h12m - 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 şi reducerea ramurilor care
afectează acoperişul imobilului;

-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=45cm h=14m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre acoperişu) imobiluiui şi spre carosabii ăi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se
află situaţi arborii (AF.Ij, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-ioamna), 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 accidentetor 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 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 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 2 ex, arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE
DIi

Str. - ‚ Sector2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1789693/05.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12513/06.11.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.1 1 din str Gaetano Donizetti, vă comunicăm că Ia reverificarea 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
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:
Toaletare:
Curte imobil cu nr. 11:

-1 ex. Ailanthus altissima (faIs oţetar) O=55cm h=14m, situat Ia distanţa de cca. lm
de imobil cu sistemul radicular dezvoltat la suprafaţa solului - 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 elgal aI terenului pe
care se află situat arborele, conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 30412009
privind aprobarea Normelor 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 accidentetor 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 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.

DIPEWRĘXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

9Ł flF 7];:I

CĂ TRE,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială

$ Protecţia CopUului Sector 2
Str Olari nr.15, Sector2

• -- I 1 - -I ta'Jrror

(Cufle imobfl - str Vütorului nr 52-54, Sector 2)
Referitor Ia adresa dvs., nr.156026/1t11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului

Bucureşti cu nr.1791496/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12697/13.11.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea imobi(uluj cu nr52-54 din str Viitorului, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, În data de 13.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul 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 Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr.52-54 - faţă:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) @=2Ocm h=8m - reducerea
ramurilor înclinate accentuat spre acoperişul imobilului;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=35cm h=12m, situat în apropierea
gardului dinspre stradă, înclinat - reducerea cu 1/2 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 situaţi arborii, 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU 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

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 art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pr — piz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2L. B[Ľ i]fl

CĂ TRE,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Sector 2
Str Olari nr. 15, Sector 2

(Str. Reânvierü nr. 1B — fostă str, Maşina de Pâine nr.41 - Sector 2)

Referitor la adresa dvs., nr.156026/11.11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1791496/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.126971.1/13.11.2019,
prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
sítuaţi în curtea imobilului cu nrlB din str.Reânvierii (fostă str, Maşina de Pâine nr.41), vă
comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2019, s-a inventariat
următorui 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 şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Cuńe imobfl cu nr IB:

-5 ex. Populus sp. (plop) e=40-EQcm h=18-20m, situaţi în apropierea gardului
dinspre stradă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri
arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având Iemnui de esenţă moale şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Curte imobfl cu nr IB:

-1 ex. Populus sp. (piop) O=35cm h=Bm, trunchi fără coronament, prezintă
scorbură deschisă pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruIui iegai aI terenului pe care
se află situaţi 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
reţelelor aeriene, astfeL

-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior 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);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare piantării de material
dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Nr. 1791496/12697.1/
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defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform arĹ 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la

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

304/2009, în compensarea arboreui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-2Scm,

măsurată Ia înălţimea de lm de la bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare

circumferinţei în funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat în prima

perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărüor 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, 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.

Toaletare - 5 ex., artod;
Defńşare - l ex., arbore în decIin biologic.
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l PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 k. DEĽ kJ

CĂ TRĘ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială

$ Protecţia Copilului Sector 2
Str Olarinr.15, Sector2

(Imobiĺ - str. Caroteni nr2l-23, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.156026/11.11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1791496/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12697.2/13.11.2019,
prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea imcbiluIui cu nr.21-23 din str. Caroteni, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 13.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
penu... .are, 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:
Toaletare:
Cude imobU - faţă:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=5Ocm h14m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre acoperişul imobilului şi aleea de trecere;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre acoperişul imobilului.
Curte imobiI — Iateral stânga:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h6-7m, situaţi Ia cca.lm distanţă faţă de
gardut imobilului — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronamente.
Cude imobiI— Iateral dreapta:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=6-7m, situaţi Ia cca.lm distanţă faţă de
gardul imobilului — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronamente;

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=35cm h12m - iipit de gardul imobiluui, înclinat accentuat
spre clădire - reducerea cu 1/2 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;

-3 ex. Acer sp. (arţar) S=25-3Ocm h=9-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi &iminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii meteo
nefavorabile.
Curte imobil— spate:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, Ia
următoarele specii de arbori:

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020-25cm h=5-6m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=3Ocm h=lOm;

Nr. 1791496/12697.2/
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-1 ex. Platanus sp. (platan), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre acoperişul imobilului şi spre trotuar i eliminarea

ramurilor uscate.
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=B-10m, Iipite de gardul dinspre stradă -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Íegal aI terenului pe care

se află situaţi arborfl, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

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

echiJibwl 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 emiterU.
To&etare - 19 ex., arbort

DIRECTOR TIV,
Simona
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2flEĽZ CĂTRE,
DirecŞa Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copiluîui Sectoť 2
Str. OIari nr.15, Sector 2

(Imobfl - .şos. Pantelimon nr.301, Sector 2)

Nr. 1791496112697.3!

Referitor Ia adresa dvs., nr156026/11.11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1791496/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12697.3/13.11.2019, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea
imobiluiui cu nr.301 din şos. Panteiimon, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in
data de 13.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind aprobarea
Normeior de protecţie a spaţhlor verzi de pe teriioriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte îmobfl - faţă:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm h=12m - 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.
Curte imobi! — spate Ambulanţä:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în
vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având Iemnul de esenţă moale şi eliminarea ramuršlor uscate din coronamente;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h12m - 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, in condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri
in vederea ridicărü coronamentului.
Curte imobiĺ — faţă tunurŕ:

-1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O=6Ocm h=14m — prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=3Ocm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate
accentuat spre acoperişu? imobilului.
Curte imobil — Medical 5:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm h12m — prezintă treimea superioară a coronamentului uscată,
eliminarea acesteia;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitărb producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eiminarea ramurflor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.
Curte imohfl — fost restaurant:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=6Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din voiumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente
prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
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Curte imobű — zonă exerciţii fizice:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m — prezintă treimea superioară a coronamentului

uscată1 ebminarea acesteia, precum şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronament;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm — prezintă treimea superioară a coronamentului

uscată, eliminarea acesteia;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=40cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Curte imobil — faţă recepţie:
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=lOm — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronament.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte /mohi/ — zonă exercžţiŕ t7zice:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi, În declin

biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se

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

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

astfeL
-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009

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 fi afectat echilibrul

biologic al acestora (cu excepţia ehminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate

executa în orice perioadă a anului);
-defrişarea şí extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de

evenimente cu urmări nedorite 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 in 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. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304ĺ2009.

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 pământ1 cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm, măsurată Ia

inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei în

funcţie de specie, În curtea imobilului sus menţionată in prima perioadă optimă de plantare,

primăvara anului 2020, toamna anului 2020.
La flnalizarea 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 a plantărilor

în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 13 ex., arborĘ
Defrişare - l ex., arbore în declin bioĺogic.

REş

DIREtWR
Simjž-Ma ‘üh POá4

2'

* Intocmit Pricop; Arnşoera

-

Red: PA.13 e,d1912.2019
— preientul aviz aĺost posîat pe site- iiI PMB.
hiQj/w,4w.Dmb roiinst,Iutiiípńma,ialđirectiíídireclia mediu/avize artoh in çonsuítareĺayize artań in consultare.php. oe da(a de.

Iůí silBd. Reoina Elisabeta nr. 47. d poşlal 050013, sedor 5. Bucureş, România



j .j t,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

aI terenuĺui este răspunzător
bunurilor şi a persoanelor în

şi a tehnologiei de specialitate
sancţiuni conform art 6, pct B din

Nr. 17926551128241 2 . ĐEQ L]L)

CĂ TRĘ
Direcţia Generală pentru Administra rea

Patrimoniului Imobfliar Sector 2
Str Luigi Galvani nr 20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Liceul Tehnologic “Sfântul Pantelimon"
Str. Hambarului nrl2A, Sector 2,
- A.D.P. Sector 2
Şos. Eiectronicii nr44, Sector 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.26380/11.11.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr.1792655/14.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.12824115.11.2019, prin care transmite spre soluţionare cererea Liceului Tehnologic
«Sfântul Pantelimon» privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi in curtea Iiceului cu nr.12A din str Hambarului, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 27.11.2019, 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 modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte íiceu - spate

-1 ex. Populus sp. (plop) O=40cm h=16m, prezintă scorbură deschisă Ia baza
trunchiului cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată)

-2 ex. Populus sp. (plop), din care 1 trunchi fără coronament O=20-3Ocm h6-
11, Ia distanţa de cca. 3Ocm de gardul vecin pe care se sprijină, iar lex. prezintă
scorbură i ciuperci saprofite Ia baza trunchiului, pericol de prăbuire, (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborü, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor 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 de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului privind
execuţia defri$rilor, în cai contrar aplicându-se 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

ţ44
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18 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, în curtea flceului sus menţionat, în prima perioadă

optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr

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

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.

Defrişare — 3 ex., arbori în deciin biologic din care 1 trunchi fără coronament.

DIRECTQPXĘCUTIV,
Simo

Intocmit: Expe Pricopi Anişoara

Rođ: PA./3 ex.lB122019 tt 2J
— prezenlul aviz afosĺ posial pe site- uI PMB.
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— PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. DEĽ 23]
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre stiintă:
-Dna u i

Aleea Sector 2,
e-mail:

Referitor Ia adresa dvs., nr.26378/ltll.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1792661ĺ14.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12825/15.11.2019, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 300
din aleea Hobiţa nr3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
27.11.2019, 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 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor,
Spaţiul verde faţă bloc — parcam auto amenajată (Iocul de parcare cu nr. 9):

-1 ex. Populus sp. (plop) O=45cm h=16m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor 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 aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm,
măsurată Ia înălţimea đe lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

La flnalizarea 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 a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Nr. 1792661/12825/
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Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie,
(a aviziewl blocului sau într-un Ioc vizřbii, pentru înştiinţarea tuturor locatarUor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defńşare — l ex., arbore, uscat lOO%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MPOPA

Întocmit: Exp Pricopi Anişoara

7
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‘nj5ţ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 BEĽ LJLŁJ

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii n,44, Sector 2

Sector 2

Nr. 1793966/12909/

Spre stiintă:
-DI
Str.
e-mail:

Referitor Ia adresa d-Iui - - înregistrată ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr.1793966/19.11.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr12909/20.11.2019, prin care soiicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în piantaţia de aliniament din str Stelian Tomovici
nr.20, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, În data de 27.11.2019, 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 modificările şi completăriie ulterioare H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi
H.C.G.M.B. nrll4/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiui Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei situate in
plantaţia de aliniament:
PIantaţe de aliniament — imobfl cu nr 20:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) 020cm h=6m, uscat 100% (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui 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 dendroiogic
tânăr.

Precizăm că 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 specialitate privind
execuţia defrişărilor, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tánăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înăiţimea exemplaruiui corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, În aiveoia rămasă Iiberă în urma defriflrii (cu
păstrarea obligatorie a acesteia), în prima perioadă optimă de piantare, în primăvara
anului 2020, toamna anului 2020.
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La finaüzarea Iucrărüor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.GM.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Oirecţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mať ą POPA

‚

Întocmit: Expefl ricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1793828/12917! r

2DEQL3L') CĂTRE,
Dna,

Str. ector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1793828/19.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12917/20.11.2019, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.25 din str. Fructelor, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 27.11.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

‘ Curte imobiI cu nr.25:
-1 ex. Abies sp. (brad) ®=3Ocm h=14m — reducerea cu 1/3 din voiumul

coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cât i eliminarea ramurilor situate în dreptui couIui de fum aI imobiluiui
vecin.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află situat arborele, 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 (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), evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căiie de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To rer ex.,arbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 ĐEĽ23
CĂ TRĘ

DI -

Str. Sector 2
e-mail: --

Referitor ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1793787/19.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12920120.11.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.33 din str. Reactoruiui, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 27.11.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 in
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocafltăţilor, 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 cu nr.33:

-1 ex. Abies sp. (brad) e=3Ocm h14m, situat Ia o distanţă de cca. 3Ocm faţă de
gardul dinspre stradă, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea
acesteia.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/ proprietarului Iegal aI
terenului pe care se află situat arborele, 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 Bucureşti1 evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca 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 bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1. B[L LJL'i

CĂ TRĘ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Sector 2
Str. Olari nr.15, Sector 2

(Cude imobil- str Traian nr. 144, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.156026/11.11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1791496/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12697.5/13.11.2019, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobiIului cu nr.144 din str. Traian, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
13.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravílanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţhlor verzi de pe teńtodul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Curte imobil cu nr 144:

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 ramuń, in
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) e=35cm h=12m, Iipit de gardul imobilului vecin;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m;
Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărh coronamentelor, Ia următoarele specii

de arbori:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=8m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se

află situaţi arborii, conform ad.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 Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a
anului), evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiifor 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.MB. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi.
Toaletare - 4 ex., arbort
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3I. UEL iL

CĂ TRE
Direcţia Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Sector 2
Str. OIari nr. 15 Sector 2

(Curte imobü - str. Aaron Florian nr5, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.156026/11.11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1791496112.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr12697.6/13.11.2019, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.5 din str. Aaron Florian, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data
de 1312.2019, 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 aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr. 5

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se
află situat arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 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 in orice perioadă a
anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărb construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex., erbore.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3tflEQZ]1
CĂTRE,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecjia Copilului Sector 2

Str. Olarînr.15, Sector2

(Curte imobiI - str. Ţepeş Vodă nr. 7 Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.156026/11.11.2019, inregistrată la Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1791496/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12697.7/13.11.2019, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.7 din str. Ţepeş Vodă, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 13.122019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Łegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi FLC.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Cude imobiI cu nr 7:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=5Scm h6m, trunchi fără coronament, încastrat
în gardul din beton, uscat 100% (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
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe ieritoriul Municipiului Bucureşti,
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 şi creăndu-se condiţiile
necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defdşărilor, în 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.

arbore tânăr cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la
înălţimea de lm de la bază şi inălţimea exemplarului corespunzătoare circumferinţei in
funcţie de specie, in curtea imobilului sus menţionat in prima perioadă optimă de plantare, in
primăvara anului 2020, toamna 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, in vederea verificărü in teren a plantărilor
în compensare, !n caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ań.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Dĺş. - 1 ex., arbore, twnchi fără coronament uscat lOO%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

31. OEĽ1)J
CĂ TRE.

Dna -

Str. Sector 2

(Cude imobU- str. Gen. David Praporgescu nr.23, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu
nr.1791358/11.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12666/12.11.2019, prin care solícitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu nr.23 din str. Gen. David Praporgescu, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 06.12.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocaľtăţilor, cu modiflcările şi compietăriie uiterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr 23:

-1 ex. Albitzia sp. (arrborele de mătase) O=25cm hlOm - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile şi cu 1/2 din Iungimea ramurilor care afectează acoperişul imobilului de Ia
nr.21.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborele, conform arŁ6 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 (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.
T Ą

ex., arbore.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRĘ
Dna

Str Sectorul 2
Spre tHnţă:
-DI
Str.

Referitor ia adresa d-Iui înregistrată Ia Primăria Municipiuiui
Bucureşti cu nr.1793537/18.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.12886/19.11.2019, prin
care solicită emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
curtea imobilului cu nr.48 din str. Sinaia, vă comunicăm că Ia verif]carea efectuată pe
teren, în data de 06.122019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intraviIanu localităţiior, cu modificările şi completările uterioare 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 cu nr 48:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) ®=lOOcm h16m, Iipit de gardul imobilului de Ia nr.46 -

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 afiă arborele, 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arboriior (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 bioca 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 operaţiunilor, respectarea
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.

ARI

ĺ* DiCTOAEXECUTIV,
z śna-4ÇWapa POPA

Întocmit: Experç Pricopi Anişoara

Red:PA,/3 exJ23,12.2019 24
— prezentul avíz afost postat pe site- d PMB. / . DEthUp:flepmbroIinsmutiiIphmada/directiUdtrecţip mediulavize arboń in consultar&pvize aWoh in consuIt.php. pe daţa de 1ij

i 1. UŁL LJd

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd pcştal 050013, sedor 5, BucureşU, Ramánia



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

4 i. DEQ Z]1J
CĂ TRE,

Arhiescopia Bucureştilor prin reprezentant
DI'

Intrarea Miron Cristea nr.9, Sector 4

(Curte imobiI - str. Ilarie Chendi nr 12, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Munícipiului Bucureşti cu
nr.1795314122.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.13059/25.11.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu
nr.12 din str Ilarie Chendi, conform Contractului de Donaţie cu Încheiere de Autentificare
nr ‚ vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.122019, s-a
inventariat următorul materiai dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcări!e şi
compIetăriie uiterioare 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 cu nr. 12:

- 4 ex. Saflx sp. (salcie) e=35-4ocm h=10-12m, din care 1 ex, este acoperit cu iederă -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube mateńale 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 arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, 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 reţeielor aeriene.

Precizăm că administratowĺ iegal ai terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăńlor, siguranţa bunuńlor 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.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex., arbori.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

St DEĽ23')
cĂ TRE,

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLiC SECTOR 2
Şos. Electroniciî nr44, Sector 2

(Plantaţe de aliniament - str Litoralului nr 10, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr27399/20.11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1795611/25.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr13108/26.11.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat
în plantaţia de aliniament din str Litoralului nr.10, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 20122019, s-a inventariat următorul materiai dendrologic
pentru care1 în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.&M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nrll4/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti. avizămt
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei din
plantaţia de aliniament:
Plantaţie de aliniament — imobÜ cu nr. 10:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=7Ocm h=15m, prezintă scorbură Ia
bază şi pe trunchi, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Q Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeleior aeriene şi creându-se condiţiile necesare piantării de materia dendroiogic
tâ n ă r.

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 defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului 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 20-2Scm,
măsurată Ia inălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma
defrişării (cu păstrarea obiigatorie a acesteia) şi 5 ex. arbori în aite zone deflcitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2020,
toamna anului 2020.

Nr. 1795611/13108/
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C&M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RMB, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În 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 — 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

aI terenului este răspunzător
bunurilor şi a persoanelor în

şi a tehnologiei de specialitate
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din

Nr. 1798734/13492! 31. OEĽ 2]]

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr44, Sector 2

(Aleea Avrig nr.8, bLPl9 bis, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.27920/25.11.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr.1798734/04.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.13492/05.12.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocuiui Pl9bis din Aleea Avrig nr8, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 20.12.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde fată bioc:

-1 ex. Populus sp. (plop) trunchi fără coronament O=4Ocm h=8m, uscat 100%
(conform foto anexată).

-1 ex. Populus sp. (plop) O=45cm h=12m, trunchi fără coronament, prezintă
scorbură Ia baza trunchiului, Iipsă cilindrul central, în declin biologic, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 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
tâ n ă r.

Precizăm că administratorul Iegal de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului privind
execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se Anexa
nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.&M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de de 20-28cm,
măsurată Ia mnălţimea de lm de Ia bază şi înălţimea exemplarului corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna anului 2020.

Bd. Regina Bisabela nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşu, Romănía I 1I



La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.&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. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Defrişare — 2 ex, arborĄ din care 1 ex, este uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L DŁĽ ĹJL'J

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr44, Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str Icoanei nr 60, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr28888/02.12.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureşti cu nr1798890/04.12.2019 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr13493/05.12.2019, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
în plantaţia de aliniament din str Icoanei nr.60, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 20.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul 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 şi H.C.G.M.B. nrll4/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea obligatorie a alveolei situate în
piantaţia de aliniament:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr 60:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=35cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, i
pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.R
Sector 2 (nr de telefon 021/252.77.89, int224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic
tâ n ă r

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 specialitate privind
execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 6 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.&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 20-2Bcm,
măsurată Ia înălţimea de lm đe Ia 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, în alte zone deficitare în vegetaţie
din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2020, toamna
anului 2020.

Nr. 1798890/13493/
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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 Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — ‘1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

31. OEQZ]tJ CĂ TRE,
Dna i

Str. ‚Sector2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureşti cu
nr1801870/11.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr13712/12.12.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu
nr2 din str Paui Greceanu, conform Frocesului — Verbai de adjudecare pentru bunuri imobile
sau pentru ansambluri de bunuri incheiat în • Extrasului de Carte Funciară pentw
Informare nr.216324, Procurei Speciale cu Incheiere de Autentificare nr 3 i
adresei de ia Ministerul Culturii ęi Identităţii Naturaie nr1683/01.07.2019, vă comunicam că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 20.122019, s-a inventariat următorul materiai
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intraviianui iocalităţílor, cu modificările şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Curte ŕmobiI cu nr.2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=4Ocm h12m, prezintă scorbură pe trunchi ęi Ia inserţia celor
două şarpante, în declin biologic avansat1 pericol de prăbuşire (confarm foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija
administratorului iegai al terenuiui pe care se află situat arborele, conform prevederilor
H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bIoca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior 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 aperaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de speciabtate privind execuţia defrişăritor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.&M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia 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 in
funcţie de specie, în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, in
primăvara anuiui 2020, toamna anului 2020, potrivit Angajamentului de plantare nr13712/N
23.12.2019.

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

Prezentţ.ij are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defr jŞ

-‚ arbore cu scorburi in decĺin biologic.
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