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Nr. 3155 - 91116194511 10, IAN. 2Ü1

CĂTRE
Primăria Sectorului 5•

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verifiare Investiţii Edilitare
Serviciúl Administraré Spaţii Verzi şi Pärcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 ‚ sector 5

• Spre ştiĘnţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.&
Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ŕo

• -Ąsociaţia de pYoprietari bloc S 36, sc. 1 i 2
Str. Ileana Cósanzeana nr. 5, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018 înregistrată la P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27,.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecuţate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 324811334736123.07.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului S 36, sc. 1 si 2 din str. Ileana Cosanzeana nr. 5, śector 5 pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilorverzide peteritoriul Mpnicipiului.Bucureşti, reaviżăm

Toaletáŕe:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde faţă bloc sa 1:

- 2ex. Salix sp. (salcie)020—25cm, h 8-lOm
- 2 ex. Pomi fructiferi O 20 cm, h 8 - lOm
- 1 ex. Robinia sp. (salcârn) 0 20 cm, h 10 m

SpauI verde spate bloc sc. 1:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 0cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Qcm, h 12m

Spaţiu! verde Jaterai bioc sc. 1:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 020 cm, h lOm
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 2Ocmh 12m

SpaţiuJ verde faţă blbc sc. 2i
- 1 ex. Pom fructifer 020 cm, h lOm

Spmţîul verde spate bioc $0. 2: -

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 12m
-. 6 ex. Pomi fructiferi O 20 25 cm, h B - lOm

— t ex. Robinia sp. (salcâm) 0 2Ocm, h 12m
Defriare cu extragerea rădăciniloç
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:

i ex. Ulmus sp. (ulm) 0 2Ocm, h 1 Om— uscat 1 OO%

iţđI jiIBd. Regna Estea rtdl, rcd poşta] 050013, sector 5, Bucurefl, România



- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 12m— uscat 100%
Spajiul verde spate bloc sc. 2:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O SOcm, h 1 2m — cu scorbură Ia bază i pe trunchi
Lucrările avzate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Pr]măria

-Sectorului5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteIorsu deteriorarea construcţiilâf din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa -cďnform 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 teritoŕiul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI äcëstora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răsjunzător de siguranţa bunurilor
i a peŕsoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăfflor, privind:
respectarëa avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni confqm art. 6, pct, 8 din Anexa nr.i JaH.C.G.M.B.nr. 304/2009.

Pentru refacôrea fondului vegetal, în compensärea arborilor avizaţi pëntru defrişare,
conform I±C.G.M.B. nr. 304/2009.;aveţi obligaţia plantării a.8 ex. arbori tineri cu baloţ
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectänd distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar&toamna anului 2019.

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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în
copie, la avizierul bloculůi sau într-un loc vizibil, pentru înştflnţareá tuturor locatarilpr.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din
primăvară 2019. -

Toaletare — 18 ex. arbori
Defrişare —3 ex. arbori — 2 uscaţi 100% i unuI în declin biologic

DIRECT -

Simoi

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU/6 oxJl9.12.2018

07. IAN.. ‘i!

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http:/ĺw.nmb.roľinstitutii/primari&directíi/directia mediWpize arboń in consultare/avize arbori in consu!tare.hp), pe data de

lůi aMBd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 05c*J13, sedor5, Bucureşti, RomânÉ
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Nr. 3155 - 93116194511 10. IAN, 1Ú12

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Ediiitare
SeMcíui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(âaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc P36, sc. 1
Str. Serg. Maj.Topliceanu Vasile nr. 11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorui 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 451911344595107.1O.2015 situat în spaţiul verde aI
blocului P36, sc.1 din str. Serg. Maj.Topliceanu Vasile nr. 11, sector 5 pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
Iocahtăţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumu(ui coronamenteior de mari dimensiun cu aphcarea lucrăriíor

de echilibrare in vederea eliminădi riscuiui de frăngere şi prăbuşire a ramurilor ĺa condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscale
Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 2Ocm, h lOm
- 3 ex. Pom fructifer e 15 - 25cm, h 4 - 8m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 25cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. Tritulpinal (fals oţetar) e 20 - lScm, h 12m

SpauI verde Iateral bloc sc. 1:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 - 2cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 2Ocm, h 1 Om

SpaţiuI verde spate bloc sc. 1:
- 6 ex. Pom fructifer O 15 - 2030cm, h 5 - 8m
- 2 ex. Acer negudo (arţar) O 2Ocm, h lOm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde spate bloc:

- 1 ex. Salix sp. (saicie) e 5Ocm, h 6 m— uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului Primăria

Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

Bd. Regiia EIabeta nr. 47. cod poştal D5l3, sedo.5, Bucureşi,. ROmE

TeI: 02130555.00
htlpiíwmů.pmb.m



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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defńşare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului sc.1, 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 verificărü in teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act
normativ.

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

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din
primăvară 2019.

Toa/etare — 18 ex. arbor/
Defrişare — 1 ex. arbore —uscat 100%

DIRECTQR EXECUTIV,
Si ‘MaHana POPA

°‘? Inl!'
Intocm;t,

Expefl Florentina POPESCU io ex.127122018

O7%
prezentul aviz a fost pnstat pe sile-ul PMB
(hţIp:flwwwpmbroţinstilutiupńmartafdirectiiidirectia mediuĺavize arboń in consultareiavize a,toń in consultareDhD), pe data đe...

Bď Regna EIaba rw 47, cod poşlal O513. seđ5. Ouajrfli. Raia

Tei 021305500 k,l 4016
httpJW..pn bm



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
ISIb .‚ SAJIBÁTÔM MPQELPĂ

Nr. 3155 - 94116194511 o i 2019
CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veriflcare Investiţii Edilitare

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(&aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 10
Aleea Livezilor nr. 27, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren in perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 63611305847106.05.2015 situat in spaţiul verde aI blocului
10 din Aleea Livezilor nr. 27, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 25cm, h lOm
- 1 ex. Pom fructifer O 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 5 ex. Acer sp. (artar) e 20 - GOcm, h 10 - 14m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 3Ocm, h lOm
- 2 ex. Juglans sp. (nuc)O 50 - 60 cm, h 12 - 14m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) e 20 - 3Ocm, h 12 - 14m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 40 cm, h 12m

Spaţiul verde Iaterai bloc:
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 3Ocm, h 1 4m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 50cm, h 14m — cu cilindrul central putred Ia bază
Spaţiul verde bloc:

- 1 ex. Acer sp. (artar) e SOcm, h 14m - cu scorbură profundă Ia 2 m pe trunchi,
cilindrul central Iipsă

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 14m - cu scorbură profundă Ia bază1 cilindrul
central Iipsă

Bd. Regina EIisaboW nr 47. ş1MO5l3, sedor5. Buajreşli, Romáia

TeI: 021305.5500
hUpJMww.pmb.m



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, in
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din 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.8, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din
primăvară 2019.

Toaletare — 15 ex. arbori
Defrĺşare — 3 ex. arbori în decĺin biologic

Întocmit
Expefl Florentina POPESCU ; s exi27.12.2018

üi. 1H. î19

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJlzwpmb.roJinstiIutiiipńmaria/directiŕldirectia mediuiavize arboh in consultar&avize arbori in consullare.php), pe data de....

Bd. Regma EIabeta rt 47. cod poşlal 050a13. sed& 5. Buareşu, Rxnta

TeŁ 021305.5500 nl. 4016
hllp:flwv.pnb.ro

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) e 2Ocm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 2Ocm, h 10 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 5Ocm, h 1Dm— cu scorbură Ia 1,2 m pe trunchi, cilindrul
central Iipsă
Spaţiul verde bloc, sc.2:

- 1 ex. Acer sp. (artar) 3Ocm, h 1Dm - cu cilíndrul centrai Iipsă, se ţine în scoarţă
Spaţiul verde bloc, sc.3:

- 1 ex. Acer sp. (adar) ® 3Ocm, h 1Dm - cu scorbură Ia 1,5 m pe trunchi, cilindrul
centrai iipsă

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25cm, h 6m - cu despícături muitipie pe trunchi, inclusiv
Ia zona de inserţie

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului Primăria
Sectoruiui 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru dekişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametw trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa regiementară faţă de
clădiri şi reţele de utiiităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anuiui 2019.

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

Defrişarea arboriior avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6061/28.07.2016.

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

Prezentui aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din
primăvară 2019.

Toalelare — 23 ex. arbori
Defri7rryÁksbori in declin biologic

DIRECTÇM EXEÇUTI
SimonaMP

L9Ů J 02 4N 20jq
Ęrĺ «s" Expefl Florentrna 16 exJ27.jU18

prezentul aviz a ĺôsi aWfleiłPMB
(httD://ň',pmbroiirIitujVVimanaIđtrecIii/direçtia -nediuţavize arbori in consultare/avize arboń W consullare.nhD), pe data de

Bd. Regkia Ekabeta iw, 47. cod pcştaIO500I3, sector 5. Bucum$Ę ROmăa
TeI: 021.305.55.00 ig 4016
http:lWnrw,pnbm



ŔOMÂN IA
5ApA;n;M quNÄ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11 sector 5
office(&aes5.ro
-AsociaVa de proprietari bloc H7
Str. HumuIeti nr. 10, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 401311341114110.09.2015 situat in spaţiul verde aI
blocului H 7 din str. HumuIeti nr. 10, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24i2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 4Ocm, h 12m
- 3 ex. Acer negundo (artar) e 30 - 4Ocm, h 10 -

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 4Ocm, h 12 m — în
- 1 ex. Pom fructifer e 2Ocm, h 6 m

Spaţiu verde bloc faţâ sc. 2:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 25cm, h 12m
- 2 ex. Acer sp.(arţar) e 25 - 3Ocm, h 10 - 12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 3Ocm, h lOm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 2Ocm, h 8 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 3Ocm, h 16 m

cornnamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
riscului de ťrăngere şi prăbuşire a ramuri!or !a condiţii
ramurilor uscate
Spaţiu verde spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 25 cm, h 12m
- 1 ex. Pom fructifer e 25cm, h 10 m
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 35cm, h 10 - 12 m

BdRoghaEabeta rw.47,dpoş1aiO5Wl3.seda5,Bucwş1LRaná sę'" I
TO213O555.OO I V
htlp:/Mivwpmbm
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12m
parcare

- Reducerea Ia 1/2 din volumul
de echilibrare în vederea eliminării
meteo nefavorabiĺe şi e!iminarea



fl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI f z:.:
•‚.4‘t'.1 Direcţia de Mediu

ROMANIA
111 1 -‘

Nr.3155-95116104511 1oiíţ
CĂTRE

Primăria Sectorului $
Direcţia Generală Operaţiuri - Direcţia Tehnică şi VerifIcare Investiţii Edilitare

ServicIul Mministrare Spaţii Verzi şi Parcwi
Str. FabrIca de Chibđtud nr.9 -11 • sector 5

Spre şhlnţă:
- Amenajare Edllitară şI Salubdzare S.A.
St Fabrica de Chibritud nr. 9-11, sector 5
oWce(aes5.ro
-Asoclaţla de proprietari bloc H7
St Humi1eşb nr. 10, sector 5

R&edtor Ia adresa AES nr. 3389120.04.2018, tnregistrată la P.M.B cu nr.
1619451126.042017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155127.04.2018, piin care se sclicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, veriflcatein teren in perloada
Iunie - octonbcie impreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
matedalul dendmlogic din avIzul 4013fl341114fl0.09.2015 situat Tn spaţiul verde aI
blocului H 7 din str. Humuleşü nr. 10, sector 5 pentru care conform Legii nr. 2412007 privind
reglémentarea şi adminlsflma spaţiiior veni din intravilanul Iacalităţilor, cu modiflcăriie şi
completădle ulterioare, H.C.G.M.B. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiulor verzi
de pe tedtodul Municipiului Bucureşti, reavizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coąonamentekr de maä dimen&unl, cu apiicarea Iucrăt

de echslibrwe tn vederea eíminărĺi dscului de frángem şi prăbuşire a ramuälor Ia coądtü
meteo neiävorablle şi eliminarea ramudlcr uscate
Spaýlu verde bloc faţă sc. 1:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 3Ocm, h 12m
- lex.Tfliasp.(tM)e3Ocm,hl2m
- 1 ex. Rcblnia sp. (salcăm) e 4Ocm, h 12m
- 3ex.Ac&negundo(aiţar)Q30-4Ocm, hlO-12m
- lex.Fradnussp.(kasin)O4Ocm,hl2m—Inpamwe
- lex.PcmMjcWere2Ocm,h6m

Spafiu verde bloc faţă sc. 2:
- 1 ac. Msculus sp. (castan) e 25cm, h 12m
- 2 ac Acersp.(atţa') @ 25 - 3Ocm, h 10 - 12m
- laRobiniasp.(salcâm)e3ocm,hlOm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 2Ocm, h 8 m

SpaŞu verde bloc iäţă sa 3:
- l a Populus sp. (plop) e 3Oan, h 16 m - Reducerea Ia 1/2 dIn vdumtd

cwunamentu(ui de mai dimensiuni cu apłicwea IucrărĺIor de edjikbmre în vederea eňmlnărň
dscului de hângere şi präbuşúu a mmudlor Ia conditü meteo nefavombłle şi e#minarea
mmwlW uscate
$pafiu verde spate bloc:

- lex.TI.(tei)®25an,hl2m
- lex.Pcmfrucufae2scm,hlOm
- 5ex.Fra,dnussp.(frasln)e25-35cm,hlO-12m

Hd — -&- ifll. mdp.çWI3.a5.n$l&a

T&I3ZOC
aĐ.n.m.bm



- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) O 2Ocm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar) O 2Ocm, h 1O m

Defrlşare cu extragerea rădăclnllor:
SpafIu verde bloc ťafă sc. 1:

- 1 ex. Sailx sp. (salde)O 5Ocm, h lOm —w scorbwă Ia 1,2 m pe trunctil, dlindni
central kpsă
Spaţlul verde bloc, sc.2:

- 1 ex. Acer sp. (aąar) @ 3Ocm, Ii lOm - cu dllndrul central Iipsă, se ţine în scoarţă

SpaţIuI verde bIoc, sa3:
- 1 ex. Acersp. (arţar) e 3Ocm, h lOm - cu scorbură la 1,5 m pe trunchi, dflndwl

centrM Iipsă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 25cm, h 6m - cu despicăhid muhiple pe twncN, incluslv

Ia zona de lnserţie
Lucrările avizate se vor executa prin grija administralowlui Iegal ai terenului Primăria

Sectoniiui 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu Noca căie de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea consbucţiiior din Jur şi a reţelelor
aedene, astfei:

- toaletarea se va executa conform art 6 pct 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind NormeIa de protec$ a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşb,
in perioada de repaus vegetaüv a arbońlor (primăvară6oamnă) penbu a nu Il afectat
ecNiibnd bi&ogic & acestora (cu excepŞa eiiminării mmuńlor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anukd

- de*işarea şi scoaterea rădădnilor arbotilor se vor execula pentru evitarea produceru
de evenimente cu urmări nedodte şi crearea condlţiUor pentru plantarea de matedai
dendrologic tânăr.

Pre&ăm că admirtistratonA Iegal aI terenukd este răspunzător de siguranţa bunuiilor
şi a persoanelor ln zona operaţjunhlor, supmvegherea execuţl& luaădor, prMnd;
respectarea avkului, respectarea tehnoioglei de execuţie a tăieiilor, in caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform arŁ 6, pct 8 dIn Anexa nr. 1 ta H.C.G.MB. nr. 30412009.

Pentru r&acwea fonduM vegetal, ki compensama atborilor avizaţi pentru defdşare,
ccnfcrm H.C.G.M.B. nr. 304I2009, aveţi obllgaţla piantărll a 24 ex. arbori tineri cu balot
de pămánt (cu dlametru trunchkui de nt. 7 cm şi inălţime corespunzătoare acestuia, in
tmch de spede), In spaţhi verđe ai Nocdti, respedând dlstanţa reglementară faţă de
ciădiń şi reţele de utilităţi, in perioada opbmă de płan(are din pdmăvam/toamna anului 2019.

La hnaľizama kaărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 30412009.

aveV obhg4a de a anunţa DirecţIa de Mediu din cadM P.M.B, in vederea vedulcădi In teren
a plantărior ln compensare, în caz contrar se vor aplica sancŞuni cort art 4 din aceIaşi act

Defrişarea arbodlor avizaţi se va face cu aplicarea pmvededbr adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081I2&07.2016.

Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imedIat đupă primirea avizuM să lI atlşeze, in
copie, Ia avízienA blacului sau Intr-un ioc vWNI, pentru Inşüui4area ü.skwor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa in prima perioada ophnta de execuţie din
prImăvară 2019.

Toaletwe —23 ex arbod
Dehişam - 4 ex arbori în dedin biologic

zo

u1w.
POPA

‘pie

Itea— n 41.

T*flt3nz.e.

pedade



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
l9l 102* SÂP0A:CZM IMEUNs

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibńturj nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
offĺcecaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 59 B, sc.1
Str. SergMaj. Gheorghe lorga nr. 1, sectors

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, veńficate în teren În perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 712/1306736/12.05.2015 situat în spaţiul verde aI blocului
59 B sc.1, din str. Serg.Maj. Gheorghe Iorga nr. 1, sector 5 pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, reavizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţi
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde sc. 1 fată bloc
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 20 - 3Ocm, h 10-12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 30 - 4Ocm, h 12 - 14m
- 1 ex. Populus sp. (plop) e so cm, h 14m - Reducerea Ia 1/2 din volumul

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării dscu(ui de frângere şi prăbuşire a ramurüor (a condiţű meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscat

- 2 ex. Acer sp. (arţar) 0 3Ocm, h 14m
Spaţiul verde spate bloc
- 1 ex Ailanthus sp (oţetar) 0 25 cm, h 12m
- 4 ex. pomi fructiferi 0 20 - 25cm, h 6 — 8m
- 2 ex. Acersp. (arţar) 020 - 25cm, h 10— 12m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spau verde bloc spate sc. 1:

- 1 ex. pom fructifer 0 2Qcm, h lOm — despicat la zona de inerţie, cu o arpantă
ruptă

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

Nr. 3155 - 96116194511

Bd. Regi1a EIabeta rr 47, rd poştal 050013, seclor 5. Buanşlt ROm&IIa

TeI: 021305.5500
htpiNnw.pnb m



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

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

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

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

poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoaneior în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei iucrări)or, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare,

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

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în spaţiul verde aI bloculuí, respectând distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utiiităţi, în perioada opUmă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finaüzarea iucrăriior de plantare conf. art 9 aiin. 5 din H.&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. art, 4 din aceIaşi act

normativ.
Defrişarea arboreluir avizat se va face cu aplicarea prevederiior adresei Direcţiei de

Mediu nr 6081/28.07.2016.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI aflşeze, in

copie, Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din

primăvară 2019.
Toaleiare — 14 ex. arbori
Defdşare — 1 ex. arbore în dechn biologic

Întocmit
Expefl Florentina ie exi27.12.2016

17.iAPt ZcI9

prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB
(http:Uw,pmb.roIinslitutiiĺprimańaidirectii/directia mediuĺavize arboń in consuharelavize arbori in consullare.php), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Reg.a EIabeta r 47, cod poaI 050013, sedo5, Bucureşli, Româ,a

TeI: 021.305.55.00 Ł 4016
htlp:fNn pnb.m
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10, IAN, 201U

CĂTRE

ŔOMÂN IA
jo::ja,SApoAToIMLMr[uN±

Primăria Sectorului 6
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro

(Plantaţia de aliniament a străzii Costache Negri Ia nr. 21)

Referitor Ia adresa AES nr. 3389120.042018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.042017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
preiungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectowl 5, verificate în teren in perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 2042/1323594118.06.2015 situat în plantaţia de aliniament
a străzii Costache Negri Ia nr. 21, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 30412009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveoleior stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
In aliniament stradal Ia nr. 21:
- 1 ex. ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50 cm, h 12 m — cu scorbură Ia aprox. 3m pe trunchi, cu
cilindrul central Iipsă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
pentru plantarea de material dendroiogic tânăr.

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

Nr. 3155 - 97116194511

Bd. Regha Elisabela nr. 47. cod poşIaIOSOOl3. sedors, BuanşU. Romăiia
TeI: 021 .305 55.00
hhpíMww.pmb m



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

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

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale

arboretui i alte cinci exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii Costache

Negri sau în aIte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor

H.C.G.M.B. nr. 114i2011, 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. Ín caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.
Defrĺşarea arboreĺui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi mođificările ulterioare.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din

primăvară 2019.
Defrişare — 1 ex. În dechn bioĺogic

DIRECTOBEXECUTIV,
Si -Maciana POPA

Intocmit,
Expefl Florentina POPESCU /5 ex./27.122018

fli (IM 1Qj9
U 1. thI. -

prezentul aviz a fost postat pe siIe-uI PMB
(http://w.pmb.robnsIiĹuIiiţpńmaria/đirecIii/directia mediu/avize arbod in consultareiavíze arbod n consultare.nhp), pe data

Bd. Regna aabeta nr. 47, &‘d poştal 050013, saclor5, Bucureşli. Romiia

TeI: 0213055500 it. 4016
http:ţlwAvpmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Medíu

10. IAN. 2Đ8

CĂTRE

...;...

ŘOMÂN IA

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veriflcare )nvestiţü Edilitare

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(äaes5.ro

(Plantaţia de aliniament a străzii Constantin Mănescu)

Referitor ia adresa AES nr 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se soiicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, veriflcate în teren in periDada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materiaiul dendroiogic din avizul 53711304105103.02.20i5 situat în plantaţia de aliniament
a străzii Constantin Mănescu, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completăriie ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi
de pe teritoriuI Municipiuiui Bucureşti, H.C.G.M2. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:
In aliniament strađal:
- 1 ex. Tilia sp. (teDO 80 cm, h 12 m
- 18 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 - 60
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 50 cm,
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

In aliniament stradal Ia Moschee:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50 cm, h 14 m — cu scorbură profundă Ia bază i cilindrul
central lipsă
In aliniament stradal vis a vis Moschee:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 55 cm, h 14 m — cu despicături multiple pe trunchi si cilindrul
central putred

Nr. 3155 - 98116194511

cm, h 12-14 m
h 12 m

Bd. Regma Etabeta nr. 47, wd poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Rom&iia
TeI: 021.3055500
httpiMwwpmb.m



Lucrărfle avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

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

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

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

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

poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilori avizaţi pentru defrişare,

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

de pămánt (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înăĄime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), doi în Iocul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale

arborelui si alte cinci exemplare în alvolele rămase Iibere din aliniamentul străzii constantin

Manescu sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor

H.C.G.M.R. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţeie de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvaraĺtoamna anului 2019.
La finalizarea lucrărüor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul PM.B, in vederea verificării în teren

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

normativ.
Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr 6081/28.07.2016.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaieiare — 20 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. în declin biologic

Întocmit
Expefl Florentina POPESCU 15 exi27.12.2018 -

prezenW aviz a fosi postat pe siIe-uJ PMB
(hltaUwttpmb.rolinstilutiUphmariaIdirectiiIdirecIia mediulavize arbori in consultarelavize arboń in consultarephp), pe dala de

Bd. Regha ElabeIa .v. 47, cod poşlaIOSOOl3, sedor5. Bucurei, RanW,ia

TeI: 0213055500 ht. 4016
hIIpUwv pmb ‘o

DIRECTOR EXECUTIV,
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Direcţia de Mediu
•

- POMANIA
-

-

Nr. 11505116847411 2018

-

. CĂTRE
- PrimăriaSectorului 5

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

Referitor Ia adresa domnului / - ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1684741/28.11.20t8 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11505/29.11.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în plantaţia de
aliniament a străzii Dr. Carol Davila Ia intersecţia cu dr. Joseph Lister, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren îądata de 1112.2018 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiil.or verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completădle
ulteriöare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In aliniamentul străzii dr. Carol Davila Ia intersecţia cu dr. Joseph Lister:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 100 cm, h 18 - reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü risculuí de
frângere şi prăbuşire a ramurilot Ia condiţii meteo nefavorabile şi eüminarea ramurilor
uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măSuri de pievenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, 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, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentrua nů fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurHor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anui).

-

Sjreflinţă:' -•.

— -:1..
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S A
Str Fabrićä de Chibriturí nr. 9-1 1, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul' --..

Bd. REna flsateta nr. 47, cođ poştal O5l 3. sector 5. Bucureşd. România iaiii



Preď;zăm că administratorul egáI a] terenukíi este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu-completăriie

şi mođificările ulterioare.
Prezentulaviz are termen de valabilitate 2 ni de
Toaietare — Fék. arbdre

07. AN. 2019

-

)rezentul aviz a cst pcstai pe site-ul FMB .

(http:/íwwwjjmb.roijnstiţutjűnrjmarjaídjrecţjjjdjrecţja meduavize asbori in consultarelavize arbod n consullarephp), pe data

de

Bd. Regina Eüsa&,eta nr. 47. cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşi, România IńTsM

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-î4arjana POPA

Ia data emäerii.
i e_t- - - -

-t . — -5 . -.

Întdcmit,
expefl Florentina POPESCU / 5 exJ2O.122018

C
- -
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:
o
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Referitor Ia e-maiulul dvs., înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1685171/29.11.2018 şi IaOirecţia de Mediu cu nr 11527103.12.2018, prin care ne soľcitaţi emiterea avizului despecialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Posada nr. 46 C, sectorul 5,vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in data de 12.12.2018, s-a inventariaturmătorul mateńal dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementareaşi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completărileulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Ţoaletare:
In curtea imobilului:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 60 cm, h 14 m- Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentuiui de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabÜe, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare a
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 - 22 cm, Ii 9 -11 m- Reducerea cu Y a
volumului coronamentelori de mari dimensiunL in vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile Iinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului, evacuîndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.
6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de
pe teritoriu Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară
toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare — 4 ex. arbori

Nr. 11527/1685171/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
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Doamna
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Simona-M

prezentul avíz a ĺost
expefl Florentina

Întocmit

Bd. Regfla ElEabeta ‚w. 47, cod poştaIOSOOl3, sector5, Bucureştt Rn&a
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dîrecţia de Mediu

11HAN.ZU19
Nr.138/16971421 2019

CĂTRE
Ađministraţia LacurÍ, Parcuri şi Agrement Bucureşti

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

Spre ştiinţă:
- REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE- RADET
DIRECŢIA TERMOENERGETICĂ - DIVIZ1A REŢEA PRIMARĂ SECTOR 5
Str. Sirenelor nr. 90, Sectorul 5

Referitor Ia e-maiiul RADET, înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1697142/11.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 138/11.01.2019, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui
arborë situat în dreptul trapelor de acces în galeria de termoficare RADET
(avariată) din scuaru] de aliniament aI bulevardului Unirii Ia nr. 8, sector 5, vă
facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.01.2019 s-a
inventariat următorul material dendroiogic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanu!

O . Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Scuar de aliniament Bulévardul Unirii nr 8:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, h 6 m - înclinat periculos ‚ situat în
dreptul trapelor de accés în galeria đe terméficarét RADET (avariată)

Lücrările aviżate se vor executa prin grija ALPAB evacuîndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire.a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilör din jur şi a reţe)elor aęriene,
defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

.ş: pÎrtareJe material !endro!ogic tânăr.
-t Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

Ed. Re9ra asabeta nr 47. ştaI O513, sedor 5, Bucureş, PDmánia



execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea

tehnologiei de execuţie a tăieri]or, în caz contrar apflcându-se sancţiuni

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 RADET are obligaţia

plantării a unui exemplar arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru

de min. 7 cm şi înălţima corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în

imediata apropiere a arborelui defriat, respectând distanţa reglementară

faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din

primăvară 2019 conform Angajamentului de plantare.
Láfinalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G:M.B. nr.

304/2009, aveţobIigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.6 în

vederea veriticărü în teren a piantărüor în compensare. Jn caz contrar se vor

aplicasancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.
• Defrişare arborului avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016. -

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

Defr4are — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

1

Întocmit,
Expert Floréntina POESCU/5 ;/1 1:1.2019

o

Bd. Rena EJisabeta nr. 47. vdpoştaJ 05cG13. socor 5, Buasreşb, Rcmănia
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I I PRIMARIA MUNICPIULUI BUCUREŞTI

Dírecţia de Mediu

Nr.10756; 1190111675292; 16913101

14 IÂ$; 2079

CĂ TRE

ADMINISTRA ŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:

- Domnul i

Str. ‚ sector 5

Referitor Ia petiia domnului . înregistrată Ia RM.B cu nr.
1675292/30.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10756/31.10.2018, respectiv petiţia
înregistrată Ia P.M.B cu nr 1691310/18.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
11901/19.12.2018 prin care ne solicită urgentarea emiterii avizului de specialitate pentru
un arbore situat in curtea imobilului din str. Prof. Dr. Anibal Teohari nr. 30, sectorul 5,
întrucât crengile acestuia prezintă risc de vătămare corporală a trecătohlor sau
persoanelor aflate în apropierea arborelui, precum i un pericol iminent de a produce
pagube materiale asupra clădirii, vă facem cunoscut că am întreprins demersurile
necesare identiflcării proprietarului terenului, demers finalizat în data de 03.01.2019, prin
comunicarea de către Direcţia Patrimoniu din cadrul P.M.B. că terenul se află in
proprietatea statului, materialul dendrologic fiind inventariat la verif]carea efectuată în
teren în data de 27.07.2018, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiflor verzi din intravilanu) localităţilor, cu modificările şi completările
ulteríoare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm

Toaletare:

în curtea imobflului cu nr. 30:

- 1 ex. Faulownia sp. (arborele prinesei) ® 35 cm, h 12 m- Reducerea cu maxim
1,5m din Iungimea ramurflor care afectează acopeńşuĺ şi faţada casei de Ia nr 28, În
vederea eliminărü dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

UKAS

001

Bd. Regiia ElisabeLa nr. 47. cod poştal 05C013. seđor5, Bucureşli, Romáia
TeI: 0213055500
hIip:Itw\4AVpnbm

IO IoI Io



nefavorabile, cu apĺicarea Iucrărilor de echiĺibrare a coronameniului şi eliminarea ramurilor

uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile Unere de Ia baza acestora (primul etaj de

şarpante)

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

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

prevenire a accidentelor sau đeteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a

arborř(or (toamnă-primăvară), pentru a nu ti afectat echiübrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminărfl ramudlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Menţionăm că, în caz de neimplicare a proprietarului terenului pe care se află

arborele, conform ađ. 613 Cod Civil, proprietarul Iegal al terenului afectat de arbore

poate interveni asupra ramurilor care periclitează acoperiuI i faţada clădirii.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit đe aviwl emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari OPA

Intocmit,

expefl Bogdan POPESC4jo8.o1.2ol9

ltIAřt

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:Ywvw.omb.roiinstitutiijohmari&directii/directia mediujavize arboń in consultare/avize arboń in consultare.phD), pe dala

de

Bd. Regiia 8abeta rv 47. cod poştal O51 3. sed 5. Buaireşb. Rr&ie

T&: 021 3O5.55.
hhp:tMwpmb.ro



Direcţia de Mediu

?

Referitor ia adresa AES nr. 11616/22.112018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1688633/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11763/12.12.2018, prin care ne solicită
emiterea avizuluide spôcialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde din spatele blocuiui
A 29 din Ąleea Platanului nr. 2, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia veriUcara efectuată pe
tęen în data de Q3.0J.201 9, s-a inventariat următowl materiai dendroiogic pentru căre
c&nform Legii ńr. 24/2007 prMńtreglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
iocälităţilor, cu modificările şi completările ultedoare, H.&G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţia a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm:

- Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25 cm, h 1Q m — mnclinat peri&ilos spre alee, situat Ia aproximativ
0,8 m faţă de structura de rezistenţă a blocului, cu trunchiul iesit de sub trotuawl
(rebordul) de gardă din jurul blocului

Lucrările avizate se executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului Primăria
sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şí a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăciniior arborelui se vor executa pentru evitarea
produceTu de evenimente cu urmări nedoritę şi crearea condrţnlor pentru piantarea de
materiai dendrologic tânăr -

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunu;iior şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea- execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în cazdontrar
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 H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obiigaţia
plántării a 6 ex,a±oi tineri cu baiöt de pământ (cu diametru de miń. 7 cm şi înăiţime
cor2spunz.!oare e2Jstuiaîn funcis de s2ecie), vespectt'd distasąa rełement3ră faţă de
clădiri şi reţele de iflhlităţi, în perioada optirrĺă de plantare din pńmăvar& toamna anuiui
2019..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1 ¶ 763/1688633!

Primária Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şLVerificare investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 1 1, sector 5

Spreştiinţă:
- -.

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabricá de Chibrituri nr 9 -1, sector 5 -

office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocuIui A 29 — Pŕesedinte
Aleea Piatanului nr. 2, sector 5

o

:‘;Jk ltÓi IIEd. Rena Ellsabeta nr. 47. cod poştai 050013. sector 5, Bucureşb, România



La finalizarea Iucrărilor deplantare 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 compônsare, In caz contrar se vor aplica sancţjuni conf. art, 4 din

acelaşi act normativ.
Defrişarea arbori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direćţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului tei, situat în spatele

blocului în apropierea reţelei de canalizare este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu

cu sediul în PMB mansardă, bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5 o adresă APA NOVA

din care să rezulte că reţeaua de apă şi canal este prejudiciată de sistemul radicular aI

arborelui. -

Menţionam că pentru această Iocáţie, Direcţia de Mediu
- 8827/1658550/10.2018, privind toaletareaal6 ex. arbori, inclusiv

defriare.
Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. în declin bioĺogic

DIRECTOR ĘXECUTIV,
Si

Întocmit,
.expefl Florentina POPESCU/7 ex./OBO1.2019

o

4-:

i t IAR 2019

.2

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
• (http://www.pmbroľ,nstituWpńmwiaţdireçtiildirectia mediuíavize arboń in consultare/avize arbod In consultare.php), pe data de

a emis avizul cu nr
a ex. acer avizat spre

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod pćştal O5l3, sector 5, Pucureşti, Románia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offce@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 50, scara 2
Str Aleea Botorani nr. 17, sector 5

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 13264/18.12.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1693812/21.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 12035127.122018, prin care ne
transmiteţi solicitarea domnului preedinte aI Asociaţiei de Proprietari BIoc V
50, sc. 2, str Aleea Botorani nr. 17, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate
pentru arborü situaţi in spaţiul verde aI blocului, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 03.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H,C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spafiul verde ĺaţă bloc V50, scara 2, str. Aleea Botorani nr. 17:

Reducerea cu 113 a vo)umului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminăňi
riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) e l7cm, h 7m, situat Ia 30 cm faţă de aleea acces;
- 1 ex. TiIia sp. (tei) e 3Ocm, h lOm, situat Ia 2 m faţă de aleea acces;
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 25cm, h 9m;
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 2Ocm, h 8m;
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20-25cm, li 8-9m.
Reducerea cu 1/2 din Iungimea tulpinh ĺnclinate accentuat spre trotuar i carosabil,

respectiv reducerea cu 1/3 din Iungimea celeilalte tulpini, în vederea echilibrării, a
eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal, h 12m, prezintă a doua tulpină înclinată Ia
70° spre trotuar/carosabil

Bd. RegiiaSabeta rw47,codpoştalO500l3, sodor 5. Bucureşti. Ramái ľ
--

TeI: 021.3055500
hup:iAwm.pnbro

________

Nr.1203511 6938121



Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţíul verde faţă bioc V 50, scara 2, str. Aleea Botorani nr. 17:

- 1 ex. Cerasus avium (cires) 20 cm, h 5 m, situat Ia cca 1,5 m faţă de bioc,

prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului, înclinat cu 30 spre trotuar i carosabil.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia RC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, Iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea

condiţfllor necesare plantărH de material dendrologic tânăr.
Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbore(ui avizat pentru

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

cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), in spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utWtăţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 -

toamna anului 2019.
La inalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Asociaţia đe proprietari are obligaţia ca, imediat după prřmirea avizului, să îI aťişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa/etare — 7 ex. arbori
Defriare — 1 ex. arbore declin bioĺogic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,

expefl Bogdan P/6sx.rn9o1.2olo

1 t IAN. 2Y1

prezenlul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(gp://Dmbro/institutiiJahmarŤa/directîĺidirectia mediuiavize arboh in consultare/avize artori in consultare.php), pe data de

Bď Regna EJabeW rw. 47. cod poştaJO5Ol7l3. sedor5, BuaxeştĘ Roin&f,a ľ
Td:021.305.55O0
hhpihwną.pmbm
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Simona - Mapiana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •l7..ŕ::

Direcţia de Mediu
ROMANIA
lql 3ul A!gu

_______

Nr. 1715,1190011605750, 16917931 18. IAPL 21)S

CĂTRE

Str. Bucureşti - Măgureie nr. 33 - 35, sector 5
Referitor Ia e - mailul dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.

1605750/08.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1715/09.03.2018, completat
cu adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1691793/18.12.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11900/19.12.2018 prin care ne soiicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii în declin biologic situaţi în curteá din
str. Bucureşti - Măgurele nr. 33 - 35, sectorul 5, vă facem cunoscut că IaČ'v verificarea efectuată pe teren în data de 20.04.2018, s-a lnventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Defriare cu extragerea rădacinilor:
In Iateral imobil, spre Str. Teiuş:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 8 m — uscat 80%
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 12 m — uscat 100%
- 1 ex. Fopulus sp. (plop) O 5Ocm, h 10 m — uscat i00%

In Iateral imobii, Iatura dinspre case:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h lOm — cu despicături multiple pe

trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 8 m — uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 12 m — cu scorbură profundă pe

-O trunchi, cilindrul central cu zone putrede
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 10 m — cu scorbură Ia aproximativ

1 ‚5m pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 10 m — cu trunchiul şi cilindrul

central putred
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 80 cm, h 10 m — crescut Iipit de gard

şi spatele imobilului vecin, sistemele radiculare ale arborilor afectează clădirea
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 - 50 cm, h 10 - 12 m — crescut Ia

aprox. 10 cm de spatele imobilului vecin, sistemul radicular aI arborelui afectează
cI ă d i rea

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 8 m — cu scorburi multiple pe trunchi,
atacat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului
Iegal aI terenului, în regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă pentru

Bď Regina Ehsabela nr. 47. ccd poşt& 05C013, sedar 5. Bucweşti, flomâna



a nu bloca căfle de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprietarul/administratorul legal aI terenului este

răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea

tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor

avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr.

114/2011, aveţi obligaţia plantării a 64 ex. arbori tineri cu balot de pământ

(raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare

1:1 pentru arbori uscaţi 8O — 100%) cu diametrul minimum 7 cm şi

înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în (ocaţia unde

se execută defrişarea (spaţii verzi aferente unităţii militare), în prima perioadă
optimă de plantare din primăvaraJtoamna anului 2019 conform angajament de

plantare.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medh 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 revine obligaţia prealabilă punerii în aplicare a Iucrărilor

de defrişare de informare a cetăţenilor, în timp utiL despre executarea

Iucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în

care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi

sancţionată conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti.
Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.

Defrişare — 14 ex. din care: 1O ex în decĺin biolgic + 4 ex. uscate 8O — 100%

cURESr,

DIRECT EXE TIV
1fl ..eL

Simon lVla a . PA

IntocmÎt,

l ‚‘ i s. P19 Expert Florentina POPESCUis

prezentul aviz a f Dst postat pe site-ul PMB

(httpđlw.pmb.ro/înstiIutiL/pdmań&direcIWdirectia mediwavize arbod n consultar&avize arbori in consuIIare.jjh), pe data de...

64 Regina Elisabeta nr. 47. ccd paştal O5( I 3. sector 5, Bucureştt Romănia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1& !ÄN. 20;g

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(âaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Botanica
Str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 42, sector 5

Referítor Ia adresa dumneavoastră nr. 13203/14.12.2018, înregistrată Ia RM.B cu
nr. 1693817/21.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12034127.12.2018, prin care ne
transmiteţi solicitarea Asociaţiei de Proprietari BIoc Botanica, str. Dr. Leonte Anastasievici
nr. 42, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi in spaţiul
verde aI blocului, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
03.01.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
2412007 privind reg(ementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravianuI Iocalităţilor cu
modiłicările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 42:

- 1 ex. Paulownia (arborele prinţesei) ® 40 cm, h 12 m, situat între 2 guri de
canalizare, prezintă sistem radicular putred, vizibil afectat înclinat cu 25° spre trotuar i
carosabil.
Spaţiul verde Iateral stânga bloc, str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 42, Iatura dinspre
b-dul prof. Dr. Gheorghe Marinescu:

- 1 ex. Paulownia (arbore!e prinţesei) O 45 cm, h 6-8 m, înclinat cu 45°, sprijinit
rudimentar, prezintă pericol major de prăbusire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, Iuándu-se măsurĺ de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea
condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304(2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori

Bđ. Rega EJabeta ‚. 47, cod poştal O513, sedor5. Bucu.oşti, Romia
/1

TeI:02130555.OO
htżpi/wwwpmb.m 3

001

Nr.1203411693817/



tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), În spaţiul verde aI blocului, respectiv în zonele deřicitare de

pe raza sectorului, respectând dżstanţa reglementară faţă de clădiri şi reţeie de utilităţi, în

perioada optimă de plantare din primăvara anutui 2019 - toamna anului 2019.

La Finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr.

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

verificării în teren a plantăhlor Îfl compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din aceIaşi act normativ.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 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 îI aťişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibiL pentru înştiinţarea tuturor iocatarilor

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

Defriare — 2 ex. arbori deciin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo POPA

Întocmit,

expert Bogdan

prezentul avz a fost postaL pe site-uI PMB

(http://e.prnbro/ins[jtu(iilprjmarjajdjrecljjţdirectja mediulavize arbcd in çonsultarelavize arbpd in consullare.php), pe data de..

Bd. Regna Baba rw 47, ccd poşt& 050013. sevla5, BuonştĘ Rcmá,áa

Tel: 021 30555.00
http:#wv.m.pmb.m
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PRJMĂRIA MUMMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2üi9eu

4i-{Ji6iřiköi z2wzu1r
CĂTRE

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

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Ediiitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5so

În urma verificării în teren din data de 16.01.2019 a solicitării de realizare a unei
retele de semaforizare pe sos. Antiaeriană între str. Rombuiui i str. Ion Coman, sector 5,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1696719/10.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.146 -

1/11.01.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic situat în vecinatatea viitoarei
retele care necesită Iucrări de intervenţie, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocafltăţilor cu modificările şi
compietările În vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:
In aliniament strađal sos. Antiaeriană, între str. Rombului i str. Ion Coman:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35 - 50 cm, h 10 - 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire & ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate:
Defriare cu extragerea rădăcinilor si păstrarea alveolei:

In aliniament stradal sos. Antiaeriană, între str. Rombului i str, Ion Coman între
numerele 65 —65 A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, h 6 m — cu cilindrul central putred i scorburi multiple
pe trunchi
- 1 ex.trunchi Robinia sp. (salcâm) O 25 cm, h 3 m — uscat 100%
- 1 ex Robinia sp. (salcâm) O 30 cm, h 10 m— cu ciflndrui central putred i despicături
rnutipIe pe trunchi
In aliniament stradal sos. Antiaeriană, între str. Rombului ęi str, ion Coman între
numărul 57:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30 cm, h 6 m— cu cilindrul central putred i scorburi multiple
pe trunchi

Bd. Reęna Eksabeta nr 47, cod poştal 050013. sectnr 5, Bucureşü. România



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectoruíui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), 4 ex. în Iocul celor defriate i 15 ex. în alveolele libere de pe sos.
Antiaeriană partea nr. cu soţ, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 i a
distanţei reglementare 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 verificărU în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaĺetare — 4 ex. arbori
Defrişare — 4 ex, din care 3 ex. în declin biologic .şi un ex.uscat 100%

DIRECTOR ĘXĘQUTIV,

Simona)%$4rcPA

Întocmit,
* Insp. Fiorentina POPESCU i 6 e ./17.01.2019

18J4N2019

prezeniul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(htţp://www.pmb.ro/instilutiĹlprimańWdirectii/directia medËu/avize arbed (n consultare/avize arborĺ n cansuItare.hp), pe data de...
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PRIMĂRIAMUIIGPIUWI BUWREŞH rornania2ýl9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

21(AN. 2010

CĂTRE

Domnui
Str.,

- ‚ sector 5

Referitor ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1600508/19.02.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 1226/20.02.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru doi arbori situaţi în curtea imobilului din str Dr. Ion Ghiulamiia nr. 18, în

urma compietărfl documentaţiei cu angajament de plantare i act de propietate prin adresa

înregistrată Ia P.M.B cu nr.1698095/15.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

26B/1 6.01.2018 ‚ vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în 22.02.2018 s-a

inventariat următorul materiai dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defriare:

Spaţiul verde Iareral imobil, Iângă gardul imobiIuIui:

- 1 ex. Tilia sp. (tei ) O 25 cm, h 10 m- situat Ia aproximativ 1Q cm distanţă faţă de

zidul imobilului, sistemul radicular distruge structura de rezistenţă a gardului

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului/administratowl Iegal aI terenului,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de materiai

dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarui Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în

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

304/2009.

IaiiI

Nr. 268, 122611600508, 1698095!

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O513, sector 5, Bucureşt, România



Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării 6 ex.

arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia1 în funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar&toamna anului 2019 conform

angajamentului de plantare.

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

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

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

normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privinđ protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

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

Defrişare — 1 ex.care afectează structura de rezistenţă a gardului

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- POPA

P
Intocmit,

Expefl. Florentina POPESCU / 4 eW17.01 .2019

18IÁN.zci9
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMO

(htlp://www.pmbro/institutk/pńmańa/directiijdirectja medřu/avize arboń in consultarelavize artoń in consultare.nho), pe data

de
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PRJMĂRIA MUNIGPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

pmania2OWeu

29.IAN. ?

CĂTRE
Administraţia Lacuri,

Şos. Bucureşti
Parcuri şi Agrement Bucureşti
- Ploieşti nr. 8B, sector 1

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

Nr. 3155 - 99/1619451!

p

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

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

(plantaţia de aliniament a bulevardului Pieptănari)

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.042018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 758011375005!09.12.2015 situat în plantaţia de aliniament(3 a bulevardului Pieptănari Ia nr. 10, sector 5, pentru care conform Legii nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
reavizăm:

Toaletare:
Aiinîament in dreptui imobiIuIui cu nr.1O:

- 7ex. Fraxinus sp. (frasin) e 50 - 70 cm, h 12 - 14m Reducerea cu 1/4 din
înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţü
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va tace conśorm prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

iůe iIBd. Rena Elisabeta nr. 47. cod posal 050313. sedars. Bucureşli, Rcaănia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului

ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi

a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 fa H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).
Precizăm că administralorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a

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

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară

2019.
Toaletare — 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina

PO!şéxJ21

.01.2019

prozentul aviz a tosl postal p site-uI PMB
(hţtp:Itwww.pmbro/iristiiutiWprirnariajdirectjiţdirecţja mediulavize arbcd in cnnsuţare/avize arboň in consullare.php), pe data de
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PRIMĂRIAMUNIOPIULUIBUCUREŞ11 ro[npnia2Ol9,.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

15. FEB. 2019

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

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

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

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5.ro

(plantaţia de aliniament a străzii Prelungirii Ferentari)

Referitor la adresa AES nr. 3389120.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită
prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat

O materialul dendrologic din avizul 6693/1364123/02.12.2015 situat in plantaţia de aliniament
a străzii Prelungirii Ferentari Ia nr. 80, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, reavizăm

Toaletare:
Aliniament in dreptul imobflului cu nr.80:

- lex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 12 m Reducerea cu 1/4 din
inălţŕmea coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrärilor de echilibrare a
coronamentelor în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă đe Direcţia de Mediu.

Nr. 3155 - 10011619451/

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

TeI: 021.305.55.00
htţp://www.pmb.ra



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

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

prezentul aviz a fost postat pe site•uI PMB
@ttp://www.pmb.rohnstitutii'primari&ďrecüWdirectfa mediu/pvize arbod In consubr&avize erbori In consultare.php), pe data de

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./1 3.02.2019

13. FEB. 2U19

o

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIAMUMOPtUWIBUcUREŞ11 opr)ţo2Q.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

15. FEB, ?P9

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

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

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

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 126
Calea Ferentari nr. 20, sector 5

(plantaţia de aliniament a străzii Calea Ferentari)

Referitor Ia adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619451/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită

O prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada
iunie - octombrie impreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat
materialul dendrologic din avizul 183211321848106.2015 situat in plantbanda de aliniament
a străzii Calea Ferentad Ia nr. 20, în faţa blocului 126, sector 5, pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, reavizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 din inălţimea coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrăriĺor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărü ńscului de frângere şi

prăbuşire a ramurflor /a condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
Aliniament nr.20, în dreptul blocului 126:

- 8 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h 6 - 7m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) O 10 -lScm, h 10 - 12m

Nr. 3155 - 101/1619451/

Bd. Regna Elişabeta nr. 47, cod poştal O513, SeCior 5, Bucureşti. Romănia

T&: 0213055500
htlp!/wwwpmbro



Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită
Iucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei
9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

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

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

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară
2019.

Toaleiare —9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-ManE3J

ţt7h1Cí

(Ěşt

prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB
QjHp:Itwww.nmb.r&ínstitutWpńmańafdirecWd4recüa nia&Ýavize wboh in constitar&avize arboii in consuQare.php), pe data de

Întocmit
Insp. Florentina POPESC/1a.o2.2o19

IIFEP ‘°

o
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PRIMĂRIAMUNIQPIUWIBUCUREŞn
DIRECŢIA DE MEDIU

22. FEB. 7ui

CĂTRE
flnmnul -

Str.

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1708958/14.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1123/15.02.2019, prin care ne soflcitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului din str. Dr. Mihail Obedenaru

O Gheorghiade sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm
In curtea imobilului cu nr, 19 din str. Dr. Mihail Qbedenaru Gheorghiade:
Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de
echilibrare în vederea eliminărä riscului de trângere şiprăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 — 30 cm, h i O - 12 m — situaţi în spatele imobilului
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 110 cm, h 20 m— prezintă 3 arpante rupte (atărnă periculos
peste trotuar i aleea de acces în imobil), foarte multe arpante exfoliate i putrede,
este posibil să prezinte un procentaj mare de uscare — peste 75%, cu scorbură
profundă Ia bază Iipsă cilindrul central, Iipit de gardul imobilului pe care I - a dislocat
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 100 cm, h 20 m — prezintă 2 arpante rupte (atârnă

rj periculos peste acoperiul imobilului), foarte multe ęarpante exfoliate i putrede, este
posibil să prezinte un procentaj mare de uscare — peste 75%, cu scorbură profundă Ia
bază, Iipsă cilindrul central ( în scorbură este prinsă o bucată de zidărie), cu canalul
de ape uzate prins între radăcinile arborelui, Iipit de gardul imobilului
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 30 cm, h 10 m — crescut în gard, dezecilibrat — cu cele două
ęarpante care formează coronamentul crescute pendule peste trotuar ş carosabil
fără ęarpante spre imobil, fapt care a dus Ia dezechilibrarea i înclinarea arborelui

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal al terenului ( cu acordul
tuturor proprietarilor din imobil), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, astfel

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

Nr. 1123/1708958/

Bd. Rgina Esabeta nr 47, ccd poşl& 0513. sedor 5, Bucuresi, Ro'nâsýia

TeI 021.305.55.00
http .//www. pmb. ro



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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), in curtea imobilului, cu distanţei reglementare faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019, conform angajamentului
de plantare.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 2 ex. arbori
Defrişare —3 ex. În declin biologic

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/4 ex./1 9.02.2019

1 9. FEB. ijş

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA

prezentul aviz a fost poslat pe site-uI FMB
mediuÍavize arboń In csuItmufałze wboci In consultare.ohp), pe data....

Bd. Regina Etfsabeta nr. 47. cod poştel 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmăna

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



PRIMĂRIA MUNIQRUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 & FFE 2W9

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice @ aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 58
Str. Dunavăţ nr.18, sector 5
- Domnul' .. -

r
•. - ‘ sectorb

• e

Referitor Ia e - mailul domnului administrator I I i, înregistrat Ia P.M.B
cu nr1 1702216/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 531/ 29.01.2019, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului
58 din str. Dunavăţ nr.18, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

O
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizâm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia conditü
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verđe spate bloc, sc. 5:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, h 14 m
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spatiul verde Iateral bloc, sc. 2 - 3, pe str. Dunavăt:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia bază în care este
prinsă o bucată de bordură i ciuperci saprofite
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, h 14 m - cu cilindrul putred Ia bază în zona în care este Iipsă
scoarţa
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1, pe str. Pricopan nr.13:
- 1 ex. pom fructifer O 25 cm, h 1 O m - înclinat Ia mai mult de 45° spre stradă

Nr. 531/1702216/

Bd. Rena Esabeta nr. 47, cod poşlal 050013, secor5. Bucureş, România

TeI: 021305.5500
hţtp://www.pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

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

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
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 arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI biocuiui, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţeie de utilităţi, în periQada optimă de plantare din primăvar&toamna anuiui 2019.

La finaiizarea lucrăriior de plantare conf. art. 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, În vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni conf. art, 4 din aceiaşi act
normativ.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrăriie de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 1 ex. arbore
Defrŕşare —3 ex. în declin bioĺogic

DIRECTQR EXECUTIV, 0.
Simona-Marina POPA

•ĺ..
j

\‘ \ ef serviciu Acorduri i Avize,
c expefl Daniela VOI ESCU

Întocmit,

22. FER 21íŰ expefl Florentina POPESCU 14 ex./20.02.2019

prezentul aviz a fost postat pe sits-ul PMB
Ojttpi/www.pmb.rolinstituuvoiimaňaídirecbWdirecua mediWavize arboň In consultar&avize asboń In consultare.Dhp), pe data....

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 0500ţ3. sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021305.5500
htlpi/ww,v.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNIJPIUWI BUCUREŞ11 ppnţq2Oiu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.532/1702209/ 2 b. FF8. 9

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -111 sector 5
off ice@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 61, sc. 1
Str. Dunavăţ nr.10, sector 5
-Domnur,
Str. -

Referitor Ia e - mailul domnului administrato, înregistrat
Ia RM.B cu nr. 1702209/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 532/
29.01.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii
arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 61 din str. Dunavăţ nr.10, sc.1, sector

c 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu

aplicarea ĺucrărflor de echilibrare în vederea eĺiminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurdor Ia condiţii meteo nefavorabiĺe şi elimina rea ramurilor
uscate
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) 010 - 20 cm, h 10 - 12 m

Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod pcştal O513. sector 5. Bucureş'i. România

T&: 021.305.55.00
httpi/www.pmb.ro



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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a 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 vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ef serviciu Acorduri i Avize,
expert DIaOINESCU

expert Florentina

Q

22 22j:

Întocmit,
POPESCU i 7 ex/20.02.201 9

prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
jlp:i/wwwDmbroinstituUVpńmari&direcLiWdirectia mediulavize arbori in consultare/pvize atton in consultarephp), pe data..

Bd. Rena Bisabeta nr. 47. cod poştal O513. şedor 5. Bucureşti, Rarnána
TeI: 021305.55.00
http://www.pmb. ro



PRMĂRIAMUNIQPIUWIBUCUREŞ11 pnp2Çţ1%ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

! ü, b&. iq

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

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

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Ediiitare

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

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

Str. C - —r. ‚ sector 5

Referitor ia e - mailul domnului ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1702163/28.01.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 533/ 29.01.2019, prin care
ne solicită emiterea avizului de speciaiitate pentru un arbore situat în plantaţia

p de aiiniament a străzii Bachus, în dreptul imobilului cu nr. 40 din str. Ofrandei,
‘‘ sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intraviĺanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.GM.B.
304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea aiveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcini Ior:
Plantaţia de aliniament a străzii Bachus, în dreptul imobilului cu nr. 40
đin str. Ofrandei:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm, h 12 m — cu cilindrul central putred Ia bază, în
zona în care trunchiul are Iipsă scoarta

Nr. 533/1702163/

Bd. Rega Elisabeta nr 47. c poşlal O13. sedor 5, BureVi, Rnân

TeI: 021.305.5500
hţlpitwww.pmb.m



Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenutui
ALPAB/ PS5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor
executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu
diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), unuI în Iocul celui defrişat, după extragerea sistemului radicular al
arboreiui i aite 5 exemplare în alvoleie rămase libere din aliniamentul străzii
Bachus cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând
distanţa regiementară faţă de clădiri şi reţele de utflităţi, în perioada optimă de
plantare din primăvaral toamna anului 2019.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

f 1 ( ef serviciu A vize $ Acorduri,
expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / i ex./20.022019

21. FEB 2Wą

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
ChttpJ/wm.pmbrquinstituţWpńmastaJdiredWdirecti.a mediWa4ze asbori in consuttar&avize aztoi in consdtare.phD) po data....

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti, Románia
ŢeI; 021.30555.00
http://www.pmbro



PRIMĂRIA MUMCIPIUWI BUCUREŞ11 m99J22u
DIRECŢIA DE MEDIU

26.FFB 2W9

CĂTRE
Domnul - n

Str.. -‚ - sector 5

Referitor Ia e-maiiui dvs., înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1702153/28.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 534/29.01.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Aron Pumnul nr. 61, sector
5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a

O inventariat următorul materia dendrologic pentru care conform Legit nr. 24/2007 prtvind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.GM.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobiIului cu nr. 61 din str. Aron Pumnul:
- 1 ex. Jugians sp. (nuc) O 25cm, h 10 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4
din volumul coronamentuiui pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
afă arborii, evacuînd'i-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca cătle de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrui biologic ai acestora
(cu excepţia eliminăhi ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentui aviz are termen de valabWtate 2 ani de ia data emiterii.
Toa/etare— 1 ex. arbore

DIRECTQR EXECUTIV,
SimonaM ia PQPA

prezentul aviz a tost postai pe site-uI PMB
Oiuv:flww.pmb.ro/instituüWodmaii&direcUVdirecba mediu/aviz&arbod

Nr. 534/1702153/

ef serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Intocmít,
expefl Florentina POPESCUI4 exJ2Q. 02.2019

in consultar&avize arboń in suQaraphn), pe data....

Bd. Aegina Elisabeta nr. 47, cod paştal O5i3, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.3055500
hipYwww.pmb ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Oią.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

26FEB 20';

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

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

sectors
‘

Referitor Ia e - mailul domnului - i, înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1702088/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 535/29.01.2019, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia

(\ de aliniament a intrării Câmpeneti Ia nr.18, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
‘2 verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul

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

Toaletare:
Plantaţia de aliniament a intrării Cämpeneti Ia nr.1 8:
- 1 ex. TiIia sp. (tei) O 50 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăruor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

Nr 535/ 1702088/
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deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6
pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

şef serviciu Acorduri i Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit
expert FIoçeina POPESCU / 4 ex.120.02.2019

22. FE2 Z2?

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
aittpilwwwsnnbsonnstituuupńmańwdirecbi/directia mediufavize a,bori In consLĂwre/avize wboń in consultaraohp), pe data....
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PRIMĂRIA MUNIIF1ULUI BUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

26.FEB 1J

c4 TRE
Domnul - -

Str - sector 5

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibritud nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 481/230Ĺ019, înregistrată Ia RM.B cu nr
1703127/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 649/31.01.2019, prin care ne transmit
soHcitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea
imobilului din str. Mitropolit Dosoftei nr. 25, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:
Toaletare:
In curtea imobilului cu nr, 25 din str. Mitropolit Dosoftei:

Q - 1 ex. Morus sp. (dud) O 6Ocm, h 10 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4
din volumul coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile
— exemplawl a afectat gardul imobilului, iar arpanta dinspre casa prezintă scorbură
profundă Ia aprox 0,3 m faţä de zona de inserţie i trebuie eliminată, eltminarea acesteiď
duce Ia dezechilibrarea arborelui spre stradă

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Nr. 649/1703127/

Bd. Pegina EUsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5. Bucureşu, România
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Precizăm că proprietarul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi
a persoanelor în zona operaţiunhlor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea
avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar apflcându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare exemplarului
din specia Morus, este necesar să depuneţi, în compietarea documentaţiei, ia Centrul de
Informare şi Documentare pentru Reiaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector
5, o copie a actului de propietate a imobilului i un angajament de plantare în
compensare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia plantărfl a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi
înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

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

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din
PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, SeMciul Avize şi
Acorduri, în ziua de program cu pubiicui - marţi între orele 9 -14

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

• (( j ef serviciu Acorduri şi Avize,
Í expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Fiorentina POPESCU/4 ex!21022019

22 FEB. îű:

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
flittp:/Iwwwpmbso/institutiVpdmari&direçbi/directia mediujavize arbod In consultar&pvfze arboń in consultare.ohD), pe data....
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PRIMĂRIAMUNIOPIULUIBUCUREŞ11 ofnpnç2OKţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

2 & FEB. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5so
- Asociaţia de proprietari a blocului 8
Str. Garoafei nr. 10, sector 5 -

-Domnul .i — preşedinte asociaţie
Stri -

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1703237/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 651/31.01.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 8 din str.
Garoafei nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.02.2019, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Q Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea ĺucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor ía condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Aliniament stradal faţă bloc, spre parcare:
- 8 ex. Acer sp. (arţar) 0 25 - 30 cm, h 8 - 10 m
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 60 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 30 cm, h 16 m - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor
uscate
Lateral parcare, spre grădiniţă: *

- 8 ex. Acersp. (arţar)0 20 - 30 cm, h 8 - 10 m (( fliU3Li 3U
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 1Dm VI13jţj Ę
Spaţiu verđe bloc faţă sc. A -

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm, h 10-12 m
- 2 ex.Catalpa sp. (catalpă) 020 - 40 cm, h 10 m

Nr. 651117032371
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- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, h 10 m
Spaţiu verde bloc lateral sc. D:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 80 cm, h 14 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m
Spaţiu verde bloc spate sc. A -

- 4 ex. Acer sp. (arţar) 0 15 - 35 cm, h 8 - 14m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 - 30 cm, h 10 m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 25 - 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex.Catalpa sp. (catalpă) 0 40 cm, h 10 m
- 3 ex. pomi fructiferi 0 15 - 25 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex.Catalpa sp. (catalpă) 0 40 cm, h 1Dm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Picea abies (moUd) 0 25 cm, h 1 D m — doar eliminarea ramurilor uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 25 cm, h B m — cu scorbuă profundă pe trunchi, cu cilindrul central
putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa În orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui avizat pentru defńşare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvaral toamna
anului 2019.

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

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

Sd. Regina Etisabeta nr. 47. cad paştal O513. sectar 5. Bucureşti. Româna
TeI:O2l.3O5.55.
http.Uvnrwpmbra



Tn vederea avizării defrişărfl nucului din spaţiul verde Iateral b!oc aI cărui sistem
radicular afectează structura de rezistenţă a blocului, îndrumăm Asociaţia să se adreseze
cu o cerere Ia Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr 35-37,
Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

In vederea reanaflzării cererii privind defrişarea arbońlor, despre care afirmaţi în
adresă că “sunt uscaţi' vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a gradului de
declin bilogic trebuie să reveniţi cu o soľcitare în primăvara anului 2019 după pomirea în
vegetaţie a arborilor (Iuna mai).

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul bIocului sau într-un Ioc vizibiL pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaietare —50 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M xia POPA

ľ Q
VIio

ooo
01flIdO

25. FEB 7019

prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
(httpi/www.ombsoinstitutii/ońmari&direcuWdirectia mediu/avize arbofl in consdtax&aze a'bor in ccnsulta,e.php), pe data de

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert DanieESCU

Întocmit
expert Fiorentina POPESCU / 7 ex.125.02.2019

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

TeI: 021 .30555 00
httpi/www.pmb ro





PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 opţqpjç29)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă
O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 88
Str. Ene Modoran nr. 9, sector 5
-Doamna
Str. F -- sc. sectors

Referitor Ia adresa AES nr. 116/08.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1703237/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 651/31.01.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului M 88 din
str. Ene Modoran nr. 9, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuaiă pe teren în
data de 18.02.2019, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind

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

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamente/or de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate
Aliniament stradal faţă bloc, spre parcare:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) 020 - 30 cm, h 8 - 10 m
Spaţiu verde bloc faţă sc. A -

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm, h 10 m — prezintă şarpante rupte
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) 020 - 30 cm, h 10-12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 40 cm, h 14 m — cu scorbură profundă Ia zona de inserţie
- 2 ex. pomi fructiferi 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 020 cm, h 10 m
Spaţiu verde bloc Iateral, spre str. Bârcă:
- 8 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 - 40 cm, h 10-12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 15 cm, h 10 m

Nr. 652117031501 2&FEB.
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- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020-25 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. pomi fructiferi 0 15 - 20 cm, h 7 - 8 m
Spaţiu verde bioc Iaterai sc. B:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 12 m
Spaţiu verde bloc spate sc. bloc:

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h B m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 - 45 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 40 cm, h 10 m - recent toaletat - necesită Iucrări de echilibrare
- 3 ex. pomi fructiferi 0 15 - 18 cm, h 7 - 8 m - tăieri formare coronament
Defriare cu extragerea rădăcinHor:
Spaţiu verde bioc faţă sc. A -

- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) 0 20 - 25 cm, h 8 - 10 m — cu scorbuă profundă Ia bază1 cu
cilindrul central putred — Iateral dreapta sc. A
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 cm, h 1Q m— cu scorbuă profundă ia aprox. 2 m pe trunchi,
cu ciflndrul central Iipsă — Iaterai dreapta sc. A

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH ramuriior uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producedi
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de materiai
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Jegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind:
respectarea avizului, respectarea 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.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înăiţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
primăvara/ toamna anului 2019.

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

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

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşial 050013. sector 5, Bucureşti, România
T&: 021.305.55.00
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Îndepartarea urgentă a apanteIor rupte din ex. TiIia sp. (tei) (2) 25 cm, h 1O situat în
fata blocuiui, se va efectua conform HCGMB 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti art 6, alin. 4, pct. a “în cazul prăbuirü
unor arboriĺramuri datorită înregistrărü fenomenelor meteoroiogice nefavorabUe,
propietaruUadministratorü Iegali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor .şi ridica rea
materialului Iemnos pentru decongestionarea zonei. In Iocul arborilor dezafectaţi se vor
efectua plantări, iar pentru arbori deterioraţi se vor aplica Iucrări de corecţiet'

In vederea avizărU defrişărfl nucului din spaţiul verde faţă bloc cu scorbură Ia zona de
inserţie îndrumăm Asociaţia să se adreseze cu o cerere Ia Direcţia pentru Agricultură a
Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

ln vederea reanalizării cererii privind defrişarea arborilor, despre care asociaţia
afirmă în adresă că “sunt uscaţĹ, vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a
gradului de declin bUogic trebuie să reveniţi cu o solicitare în primăvara anului 2019 după
pornirea in vegetaţie a arborilor (Iuna mai).

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

D copie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de

toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.
Toaletare — 36 ex. arbori
Defrişare —2 ex. arbori în declin biologic

DIRECTORSECUTIV,
Simona rianaVPA

i

U& Şef Serviciu AvizeşiAcorduri,
expert Danieia VOINESCU

Întocmit
Expert Florentina POPESCU / 7 exJ2S.022019

2s.

prezentul aviz a fost posiat pe site-uI PMB
(httpl/www.pmb.rohnstitutiVpńmwi&đirectiildjredja mediWavize aitoń in consultarelavize WbOfi In consultarar,łio
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PRIMĂRIA MUMOPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

28.tU. lui

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

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z 1O
Aleea Sălaj nr. 5, sector 5
- Domnul

-
nr. bI. sc ap. sectors

Referitor Ia adresa AES nr. 146/09.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1703143/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 653/31.01.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciafltate pentru un arbore situat în spaţiul verde aI blocului Z 10, sc.
B din Aleea Sălaj nr. 5, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 18.022019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

Ç3 Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiÍlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completădle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde din Iateralul blocului, sc.B, spre str. Pricopan:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25 cm, h lOm — prezintă ciuperci saprofite pe tot trunchiul

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tänăr.

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

Nr. 653117031431

Bd. Aegina Eüsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, România

TeI: 021.305.5500
tMlpJĺwww.pmb ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvar& toamna anului 2019.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. fn decíin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

tz11Ć
Întocmit,
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PRIMĂRIA MUNIOMULUI BUCUREŞ11 rOrnOfliO2Ol9.eU
DIRECŢIA DE MEDIU

2B,FE. LBI

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

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

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

Str. -- ‚sector 5

Referitor la adresa AES nr. 343/16.Q1.2019, înregistraiă Ia P.M.B cu nr.
1703136/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 654/31.01.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Trompetului Ia
nr. 67 sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.02.2019, 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
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Q Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Plantaţia de aliniament a străzii Trompetului Ia nr. 67:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 60 cm, h 10 m — cu scorburi multiple pe trunchi ‚ atacat de
acarieni, trunchiul putred şi uscat Ia vârf

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Nr. 654117031361

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Románia
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizai pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi inălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unuI în Iocul celui defrişat şi alte 5 ex. în
alveolele goale din aliniamentul străzii Trompetului, respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvar& toamna anului
2019.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simopafgaýana POPA
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Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU / 7 ex/25.02.2019
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PRIMĂRJA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

28. FE8 ?V4

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

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

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5so
- Asociaţia de proprietari a blocului 14 — preşedint
Aleea Podul Giurgiului nr. 1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 344/16.01.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1703134/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 655/31.01.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea blocului 14, sc. 1 din
Aleea Podul Giurgiului nr. 1, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 18.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Parcare faţă bloc, sc.1
- 1 ex. trunchi specie neidentificaţă 050 cm, h 2m — uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Nr. 655/1703134/

Bd. Aegfna Elisabeta nr 47, cod paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia

TeI: 021.30555.00
http://www.pmb.ro



H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
vederea verificării în teren
conf. art, 4 din aceIaşi act

DIRECTOR EXECUTIV,
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Pentru refacerea fondului veyetal, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocul celui defrişat, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvarai toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni
normativ.

Tn vederea reanalizării cererii privind defrişarea arborelui, despre care asociaţia
afirmă în adresă că “este uscat", vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a
gradului de declin bilogic trebuie să reveniţi cu o solicitare în primăvara anului 2019 după
pornirea în vegetaţie a arborilor (Iuna mai).

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. trunchi uscat 100%

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, çod poştal 050013, sector 5, Bucureşu. Romănia
Tet: 0213055500
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Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciui Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

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

0
Spre ştiinţă:

• Amenajare Edilltară şi Salubrizare S.A.

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

oWice @ aes5.ro

- Doamrn

Str. ector 5

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr

1706947/08.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 962/11.02.2019, prin care ne solichă

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Dr.

Grigore Romniceanu la nr. 12, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren in data de 18.02.2018, s-a inventahat următowi matedal dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din

intravilanui Iocalităţilor, cu modificăhle şi completăńle ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

În plantaţia de aliniament a străzii Dr. Grigore Romniceanu la nr. 12:

- 1 ex. Tifla sp. (tei) e 40 cm, h 12 m- Reducerea cu 1/4 a volumului

comnamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriior de echilibmre în vederea

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii metec nefavorabfle şi

eliminarea ramurilor uscate

d. Rena Esabeia nr 47, xd poç& ®I3, sodor5. Duanşd. Ranăna

T&O2l3O55S.W V
hflpiMwwanb.m

—.—— _1
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Lucrările avizate se var executa prin grija adminlstratorului Iegal aI terenului,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelar sau deteńorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art 5 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Narmele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe tehtońul Municipiului Bucureşti, în peńaada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologfc aI acestora (cu
excepţia elimlnărH ramuhlor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Minlsterul Culturii
conform LegII nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- ariana POPA

p

t Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
3'

Ą,, exped Danieia VOINESCU
$

0ne

Întocmit,

expefl Florentina 17 axflS.02.2019

prezenlu! aviz a fost postat pe sIle-ut PMB
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CÁ TRE
Doamna.

Str.
- -

. ‚. •. .‚ sector 4

( str. - sector 5)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1700893/22.012019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 452/23.01.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului din str. Dr. Orleanu PauI r sector
5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.02.2019, 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.&G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobilului cu din str. Dr. Qrleanu PauI:

Reducerea cu maxim 1,5m din Iungimea ramurflor pendule spre proprietatea vecină
$ trotuar, în vederea eliminărü riscului de frângere $ prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabfle, cu aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurflor
uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurUe tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante):
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15—20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 7—10 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, h lOm
- 1 ex. Populus sp. (plop) O SOcm, h 20 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/2
din mnălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo
nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborii, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Nr. 452/1700893!
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Menţionăm că arborii nu se avizează spre defriare, deoarece imobilul se află
înscris în lista zonelor protejate aferent PUZ Zona Frotejată 90 — Zona Bucur i în
conformitate cu prevederile Regulamentului Zonei Protejate 9O — Zona Bucur, una dintre
condiţflle impuse este aceea:" să nu afecteze vegetaţia existentă (curţi de faţadă i arbori),
să nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare în interiorul parcelei"

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

ef serviciu Acorduri i Avize,
expefl Daniela ŞJfESCU

—

Intocmit,
expert Florentina POPESCUI4 exJ26.02.2019

27. f

prezenlul aviz a Íost poslat pe site-uI PMB
QiHpJw.imb.rstituWpiima,i&direcbUdirecőa mectYaize a,bod ii consultar&pvize arbod in ccnstMare.phn), pe data....

PH Ęhni nr A7 rnr4rw,çtlfl1i çprtnr R,,n"rpçti Pnmni I J'"%k I I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ornpnía20]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

OpMR ?fl19
Nr. 65011703102/ 2018

CĂ TRE
Doamna

Str. ‚ sector 5

Spre ştiinţă:
- Domnul
Str. ctorul 5

Referitor Ia adresa domnului - - . înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1703102/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 650/31.01.2019, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore
situat în curtea imobilului din str. Iosif Niculescu Ia nr. 37, cu coronamentul
dezvoltat asupra proprietăţii vecine, situate în str. Tutunari Ia nr. 10, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 28.02.2019 s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului cu nr. 37, str. Iosif Niculescu dar cu coronamentul
dezvoltat asupra propietăţii vecine situate în str. Tutunari Ia nr. 10:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25 cm, h 7 m - Reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrarare în vederea eliminăru riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor
Ja condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

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

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal C5l3, sectar5, Bucureşd, Románia I i i I



Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a
tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absenţa proprietarului terenului pe care se

află arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612,

613, proprietarui Iegal aI terenului afectat de arbore poate interveni
asupra ramurilor care periclitează circulaţia pietonală în incinta
imobilului său.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare— 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ţ
Sef serviciu Avize siAcordurî

ţo. U.: ‚

9 expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina PQPESCU is ex./o5.03.2o19

zoi

prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB

(httpl/www.pmb.rońnsHtutiVpr&nańWdireçţĺUďirectĺa mediWavize aibod in consultar&avize atari in consultare.chp), pe dara....

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47. cod poştal O5QHS, sector 5, Sucureşti. Románia I t i I



PRJMARIAMUNI1PIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 754,1210! 1704g92, 1710447!
O & NÁJt

CĂ TRE
Dom nu I

(Str. ( sector 5)

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1704992/04.02.2019,
1710447/18.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 754/15.02.2019, 1210/18.02.2019, prin
care ne solicitaU emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului
din str. Costache Negri nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 07.11.2017 (în urma căreia Direcţia de Mediu a emis avizul detoaletare nr.
10651/1567308 prin care s-a solicitat i completarea documentaţiei), s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
In curtea imobilului cu nr, 4 din str. Costache Negri:
Toaletare:
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 30 cm, h 1Q m — Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentuţuir de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 50 cm, h 12 m— uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului ( cu acordul
tuturor proprietarilor din imobil), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi
a reţelelor aeriene, astfel:

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

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

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

I

I II



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, cu distanţei reglementare faţă de clădiri
şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019, conform
angajamentului de plantare.

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor lstorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 1 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Đanie!p-VOINESCU

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU i 4 exJO5O3.201 9

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
btto:I/www.nmb.roľinstitutWyńmań&direciii/direcba mediuiavize arbcn in consultar&avize aibod in consuhare.php), pe data....
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PRIMARIAMUNIOPIUWIBUCUREŞ11 ţotppna2O)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 848117061121

08. MAR 2019

CĂTRE
Parohia Parc Rahova

Str. Caporal Preda nr. 29, sector 5

Referitor Ia adresa domnului preot paroh ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1706112/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 848/0L02.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea bisericii din str. Caporal
Preda nr. 29, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
27.02.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aphcarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde Iateral biserică, spre str. Amurgului:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 040 - 80 cm, h 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 80 cm, h 14 m - prezintă ciuperci saprofite - reducerea cu 1/2 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eflminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde Iateral biserică, spre str. Caporal Preda:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) 030 - 80 cm, h 12 - 14 m
Spaţiul verde Iateral biserică, spre imobilul vecin:
- 1 ex. Morus sp. (dud) 0 40 cm, h 12 m
:1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 10 m
In curtea bisericii:
:2 ex. Aesculus sp. (castan) 0 60 - 100 cm1 h 12 - 14 m
In spatele bisericii, magazia de materiale:
- 1 ex. Morus sp. (dud) 0 25 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral biserică, spre str. Amurgului:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, h 12 m — cu scorbuă profundă Ia bază, cu Iipsă cilindrul
central
Spa;iul verde Iateral biserică, spre str. Caporal Preda:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, h 12 m — cu scorbuă profundă Ia bază, cu cilindrul central
put red

Rl Ppnin FIiçhptn nr A7 nrwl rv.çtI flíYli çi,tnr R"n,rp;ti pnmni I .Ů%. I I I



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

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI bisericii, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de tiIităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019 conform angajamentului de plantare în compensare

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 11 ex. arbori
Defrişare —2 ex. arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona1wląjiana POPA

( Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /4 ex./05.03.2019a 11R

prezentul aviz a fosI poslat pe site-uI PMB
(htlpl/www.pmb.rolinsţiţutVprima,i&directiWdirectia mediWavize aiboii in consuQar&avize arboń n consultarephp). po daţa de

Rd Renina Fligaheta nr 47. cod nnstal 050013. sedor 5. Bucuresti, România I i I l
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PRJMĂHJA MUNIIMUWI BUCUREŞ11 rornania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü8.MAR 2D9

Dom nu I

Str. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1707915/12.02.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 1040/13.02.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Cascadei nr. 22, sectorul 5, vă

facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.02.2019, 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:

în curtea imobilului:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 100 cm, h 12 m — cu arpante rupte în urma fenomenelor meteo

din 24.01.2019 i cu despicătură pe aproape toată Iungimea trunchiului, începând de Ia

zona de insertie

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului în regim de

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

de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.

Nr. 1040! 1707915!

1 IrbI



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriIor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar

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

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

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

đe pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, În funcţie de specie), în spaţiul verde aI imobilului respectând distanţa

reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna

anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa 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.

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

Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIREÇTQREXECUTIV,

ŕSimonarMaŕiána POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

Întocmit

expert Florentina POPESCU / 4 exJOS03201 9

prezentul aviz a fcşt postal pe site-uI PMB
ţtu://Ą,ww.pmb.rohnstitutiLIpńmańaidirectii/direcba mediulavize arbod in consu!tare/avize arbcri in nsuhare.php), pe data....
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PRIMĂRIA MUNIOPIUWI BUCUREŞ11 ţqppno219.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

08. MAR. 2aI9

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

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5.ro
- Direcţia Relaţii cu Publicul i Registratură,
B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 61A, sc.2
Str. Dunavăţnr. 14, sector 5
- Domnul
Str. ‚-

. p., sector 5

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1709979/18.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1189/19.02.2019 i Ia adresa DRPR -

PMB nr. 1709987/2112/1/20.02.2019, înregistrată Ia P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr.
1251/20.02.2019 prin care ne solicită punerea în aplicare a avizului 9576/1559725/12.2017
pentru efectuarea Iucrărilor de toaletare a unui arbore situat în spaţiul verde aI blocului 61
A, sc. 2 din str. Dunavăţ nr. 14, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 27.02.2019, 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 Bucureşti1 avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde din lateralul blocului, sc.B, spre Iocurile de parcare 6,7:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 cm, h lOm — cu rană pe trunchi i trinchiul despicat de Ia
zona de inserţie pánă Ia rană

Lucrările avizate se executa în regim de urgenţă, prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea
de material dendrologic tânăr.

Iaiil

Nr. 1189, 1251117099*9

841. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5. Bucureşti, România



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiu(ui de min. 20 cm şi înăĺţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvara/ toamna anului 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.S, în vederea veriŕicării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA

( j\ Şef Seťviciu Acorduri şi
- IJ expert Daniela VOINESCU

\\% O

Întocmit,
expefl Florentina POPESCUis ex45t32D19

prezeniul aviz a Iosl posial pe sile-uI PMB
(h(to://www.pmb.ra4nstiwtiVprimad&direcuj/djrectja medř&aWze arbeň ěn censuflar&aWze arboń in consultare.pho), pe dala

de

O 6, fIAR 2010

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşu. Romána l I S I l



PRIMĂRIA MUNICIPRJLUI BUCUREŞ11 rornonia2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

B & MÄR 2019

Dom nu l

Str. - sector 5

o
Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1709953/18.02.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 1209/19.02.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Tiparniţei nr. 63, sectorul 5, vă

facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.03.2019, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea

şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

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

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 80 cm, h 12 m — cu scorburi pe cele două arpante pe care Ie

mai are, deoarece două sarpante s-au rupt în urma fenomenelor meteo din 24.01.2019 i cu

trunchiul putred pe alocuri

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului Iegal al terenului în regim de

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

de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedoňte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.

Nr. 1209117099531

I I



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

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

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

de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI imobilului respectând distanţa

reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna

anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa 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 emiterU.

Defrişare — 1 ex. În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMâ iana POPA
(Ş

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

exţęanieIa VOINESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU í 4 ex.105.03.201 9

prezeniul aviz a (ost postat pe site-ul PMB
http:flwwwDmb.r&institutiUprîmańaidirectiiiđirectia mediWavize arboń in consultar&a ze artoń in consuitarephp), pe data....
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PRIMĂRIA MUNCMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Ňr.1461 ‚15b4, 11088/1679592, 1685037!
20J9

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Seiviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

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

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

office@aes5.ro

- Doamna

B-dul ‚ _tor5

- Doamna

B-dul v
‚ sector 5

Referitor la adresele doamnelor Dr. i Dr. ‚ înregistrate la P.M.B cu nr.

1679592/12.11.2018, 1685037/28.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11088/13.11.2019,

11504/29.11.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi

în curtea policlinicfl din B-dul Eroii Sanitari, sector 5 i urmare a adresei emise de Direcţia

Patrimoniu cu nr. 2755.1/26.02.2019 înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr.

1461/26.02.2019 (în care se precizează următoarele: “cudea aferentă construcţiei situată în

B-dul Eroii Sanitari nr. 35B, apa‚ţine domeniului public aI Municipiului Bucureti"), vă facem

cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind regIerŢJentarea

şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi

vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi dpe(tďfjtb'riuIw)
k

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Bd. fleqina Elisabeta nr. 47. cod poştaI 050013, sector 5, Bucureşti, Ramănia



Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În Iateralul imobilului spre restaurant:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35 cm, h 1O m

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 60 cm, h i 0 m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de

mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor

uscate

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15 - 20 cm, h iO - 12 m

- 1 ex. Sambucus sp. multitulpinal ( soc) O 15 - 20 cm, h 5 - 7 m

În Iateralul imobilului spre parc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 cm, h 10 m

- 3 ex.Morus sp. (dud) O 25 - 30 cm, h 10 - 14 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, h 1O m

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:

În Iateralul imobilului spre B-dul Eroii Sanitari:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 100 cm, h 14 m — cu scorbuă profundă Ia bază, cu cilindrul central

Iipsă

În Iateralul imobijului spre parc:

- l ex. Ulmus sp. (ulm) O 70 cm, h 14 m — cu scorbuă prořundă Ia bază1 cu cilindrul central

Iipsă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel

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

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

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

echilibrul bologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurűor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anulu

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.

Bd. Regîna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor 5, Bucureşd, Románia I i I



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

Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arboriiori avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 12 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu circumterinţa trunchiului de min. 20 cm şi înăiţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), 2 ex. în spaţiui verde aI policlinicii i 10 ex. în alte zone

deficitare administrate de PS 5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvar& toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr.1 a H.C.G.M.B. nr.

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

verificărU în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art, 4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Menţionăm că Direcţia de Mediu va solicitat prin adresa nr

11088/1679592/28.11.2018 un punct de vedere privind situaţia juridică a terenului Ia care

nu am primit răspuns.

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

Toaĺetare — 1O ex. arbori

Detrişare —2 ex. arbori în decUn biologic

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Danieia

Întocmit, ĺ
expefl Florentina POPESCUI7 ex.03. 2D19

ç1L
prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB ‘1',(bttp://www.pmb.r&institutiürńmari&directii/direcba mediWavize arbori in conşultarejavjze arboń in consultare.pho), pe data dE.

DIRECTOR EXECUTIV
Simoa

Bd. Rena Etsabela nr. 41. ci poşlal 050313. sector 5, Bucureşti, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

12, MAR ŻO1g

CĂTRE

1— —

Nr. 1086117086581

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

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5so
- Asociaţia de proprietari a blocului 17 - administrator doamna'
Aleea Pricopan nr.6 A, sector 5

Referitor Ia adresa doamnei administrator Lupu Elena, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1708658/13.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1086/ 14.02.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 17 din
Aleea Pricopan nr.6 A, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 04.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare În vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
rneteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
In parcarea amenajată Ia intrare bloc sc 2:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 - 30 cm, h 12 -14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 12 m - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condíţü meteo nefavorabfle şi eliminarea ramuriĺor
uscate
Spaţiul verde Iateral bloc, spre parc:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 35 cm, h 10-12 m

3 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 20 cm1 h 10 m
In parcul Pecineaga in faţa intrarii în bloc scl:
- 9 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 - 30 cm, h 10 -14 m - reducerea cu maxim 1,5m din
Iungimea ramurilor pendule spre aleea de acces în bloc, sc. 1, precum şi reducerea înălţimii
coronamentelor până Ia nivelul blocului, în vederea eliminărfl riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

1 IcbI



Spaţiul verde Iateral bloc, spre Aleea Pricopan:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 70 cm, h 14 m - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frăngere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţi meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25 cm, h 1O m
Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc, spre parc:
--1 ex. Acersp. (artar) O 1O cm, h 8 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvar&toamna anului 2019.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare—21 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECŢOR EXECUTIV,
Simońů-Mariana POPA

ef serviciu Acorduri i Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit
expert Florentina POPESCU R ex./OS.03.2019

O 8. MAR 2619 ‚

in consultare/avize arbod in consultare.phfl(pśat...
prezentul aviz a tost pcstat pe site-uI PMB
đittn:Uwww.ombrohnstitutiűońmari&directii/directia mediWavize arboń
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PRIMĂRIAMUNIOPIULUI BUCUREŞ11 romania2oi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1245! 1710592! 1 L MR

A DMINISTRA TIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul3

Spre ştiinţă

- Domnul[ •:.;

Str. - ector 5

Referitor Ia adresa domnului ---- -: ‚
înregistrată Ia P.M.B

cu nr. 1710592/19.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1245/20.02.2019, ‚ prin care ne

solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str.

Dr. Mihail Obedenaru - Gheorghiade nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 04.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Q
Toaletare:

În curtea imobilului cu nr, 4 din str. Dr. Mihail Obedenaru — Gheorghiade, Iipit de

gardul imobilului vecin:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, h 12 m — Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de

mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor

uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului AFI,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.S.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cod nosial O5OJl3. sednr5. Bucuresti. Ramánia I 1""% j j I



arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiter

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

&7W V Expert Daniela VOINESCU

ń
În tocmit,

Expefl Florentina POPESCU / 5 ex/07.03.2019

O ł4L

prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB

Qlttph/www.IJmb.ĺo/institubiinńmariaídřrectiWdîrectia mediWavize arboń in consultare/avize arbcń in consultare.php), pe data....
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PRJMĂRIAMUNIcIPIULUI BUCUAEŞ11 ţopnio2Q,1ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 144911712777/
12. M&R 2QQ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aess.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 6
Str. Păsunilor nr.30, sector 5
- Domnul
Str.

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr 1712777/25.02.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1449/ 26.02.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de
specialitate pentw arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 6 din str. PăuniIor nr.30,
sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.03.2019, s-a
inventariat următoru material dendroogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumuĺui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminăriî riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor !a condiţii
rneteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
In parcarea amenajată în spatele blocului:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25 cm, h 10 m
Spaţiul verde Iateral bloc, spre str. PăunhIor:
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 40 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 10 m
-3ex.Acersp.(arţar)025-35cm,hlO-12 m
- 3 ex. pomi fructiferi O 15 - 20 cm1 h B - 9 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc, spre str. PăuniIor:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 10 m — cu scoarţa exfoliată Ia bază, trunchiul putred i
atacat de acarieni

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, 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 (primăvarăítoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tänăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvar&toamna anului 2019.

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

Menţionăm că arborii situaţi în spaţiul verde din faţa i din spatele blocului au fost
recent toaletaţi ş nu mai sunt necesare alte lucrări de intervenţie asupra Ior.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toale(are — 13 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

ef serviciu Acorduri i Avize,
expert Daniela VOU'ĘSCU

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU R ex./O6.032019

Ü&MAR7WY

prezeitul aviz a rost pastat pe site-ul PMB
Qiţtp:Hwwwpmb.raRnsţilutiUprimari&directii/directia medjujavize arboń in çonsuhar&avize arbori in consultare.php), pe daţa...
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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t PRIMĂRiA MUNIP1UWI BUCUREŞ11 romania2O]9.eu
»‘ DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 145011712800/

12 MA& 2019

Primăria Sectorului 5
DirecUa Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5so
- Asociaţia de proprietari a blocului Z4
Str. fladu Constantin nr. 14, sector5
- Domnul
Str. -

Referitor Ia adresa domnului - înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1712800/25.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1450/26.02.2019, prin care ne solicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru un arbore situat în faţa blocului Z4 din str. Radu
Constantin nr. 14, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 04.03.2019, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care conform Legii nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările 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:
Spaťu verde faţă bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, h 8 m — recent toaletat — cu trunchi putred Ia bază,
prezinta ciuperci saprofite pe toată circumferinţa trunchiuluid, Ia bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm1 h 8 m — recent toaletat — situat Ia aprox. 30 de bloc,
sistemul radicular aI acestuia afectează structura de rezistenţă a blocului

Lucrările avizate se executa în regim de urgenţă prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi
a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţhlor pentru plantarea
de material dendrologic tânăr.

I I I I



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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectänd distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din 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 in teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabWtate 2 ani de la data emiterii
Defrişare — 1 ex. în decün biologic + 1 ex, care afectează structura de rezistenţă a

blocului

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar'ana POPA

ĺntocmit,
expert Florentina POPESCU /6ex.107.03.2e19

prezentul aviz a tosl pestat ps siteuI PMB
Qittp://wwwnmb.rođinstitutiiđprîmań&direcUi/directřa mediWavize arboń in çonsultare/avize arboń in consultaro.php), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNIIPIULUI BUCUREŞ11 Ţorrţcnic2OlÝ,.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

ĺ& t4R. 2Q1o

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office @ aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului S23 - c -

Str. Novaci nr.3, sector 5

Referitor Ia adresa domnului preedinte r
‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1712926/25.022019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1452/26.02.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului S 23 din
str. Novaci nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
04.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde Iateral bloc, spre punctul termic:
- 1 ex. AHanthus sp. (fals oţeiar) @ 60 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

O eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate
Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc, spre punctul termic:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, h 10 m — înclinat periculos spre parcare, cu
trunchiul prins în gardul metalic si cu scorbură în aceea zonă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţśa eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

I iI

Nr. 1452/ 1712926!
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- defrişarea şi scoaterea rădăcini(or arborelui se va executa in regim de urgenţă
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
apflcându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, in funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvaraitoamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.

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

Menţionăm că arborii situaţi în spaţiul verde din faţa i din spatele blocului au fost
recent toaletaţi i nu mai sunt necesare alte lucrări de intervenţie asupra Ior.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în

copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. în declin bioĺogic

DIRECTOBEXECUTIV
Simon érîa?r OPA

efserviciuAcoťdurişiAvize,

Întocmit,
expert Florentina POPESCU/6 exi//rOS2019

R 2019

prezenlul aviz a tost poslal pe site-u) PMB

łittpJtwwwpmb.roiinsţitutiUpňmaria/directii/diroctia mediwavize arbod in consultare]avize arboň in consullare.php), pe data....
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 omppía2Ü19eu
DIRECŢIA DE MEDIU

2 l MAR 2019

CĂTRE
SPITAL UŁ UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

Splaiul Independenţei nr. 169, sector 5

Spre tiinţă:
PRJMÁRJA SECTOR 5 - Direcţia Generală Opcraţiuni i Direcţiei Tehnice i
Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Veni — str, Fabrica de Chibńtuń nr. 9-1 1, Sector 5

Referitor la adresa Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureti, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1700029/21.01.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 398/22.01.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent unităţii sanitare din Splaiul Independenţei nr. 169, sector 5, vă
facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.03.2019, s-a hwentańat
următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Łegea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i potrivit H.C.U.M.B. 304/2009 privind Nonnele
de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde zonă parcare, stônga acces protocol

Reducerea cu maximum 1 ‚Sm din lungimea ramurilor pendule spre parcare i
carosabil, b vederea eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare i echilibrare a coronamentelor,
eliminarea tulpinilor subţiri, în vederea favodzării creterii viguroase i formării unui
tmnchi sănătos la exemplarele multitulpinale şi eliminarea ramurilor uscate sau rănite,
fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de arpante);

- 2 ex. Morus sp. (dud) O 10-4Ocm, h 8-lOm, unul dintre exemplare este
multitulpinal

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h lOm
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O l5cm, h lOm
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O lScm, h 8m

Spaţiul verde peluza dreapta acces protocol:
Reducerea cu maxim 1 - 1 ‚Sm din lungimea ramurilor pendule spre carosabil, în

vederea eliminării riscului de frângere ş prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de formare i echilibrare a coronamentelor,

Nr. 398/1700029/
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eliminarea tulpinilor subţiri, în vederea favorizării creterii viguroase i formării unui
trunchi sănătos la exemplarele multitulpinale i eliminarea ramudlor uscate din
coronamente, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
arpante)

- 2 ex. Morus sp. (dud) O i0-lScm, h i2m, unul dintre exemplare este tritulpinal
- i ex. Thuja plicata (tuia) O i5cm, h 9m — eliminarea ramurilor uscate
- 2 ex. Prunus cerasifera multitulpinali (corcodu) o i Ocm, h 4-5m

Dreapta acces protocol către intrarea vizitatori:
- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 12-14m, unul dintre exemplare este puternic

dezechilibrat ca urmare a condiţiilor meteorologice extľeme din luna ianuarie 2019
- 2 ex. Pmnus cerasifera (corcodu) O 8-i0cm, h 4-5m
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 12m,
- 3 ex. Acer negundo i sacharinum (arţar i paltin) O 8-lOcm, h 6-14m

Zonă parcare vechizd Heliport şi lateral dreapta acces către vizitatori dinspre str. Dr.
Łeonte:

Reducerea cu maxim i-1,Sm din lungimea ramuńlor pendule spre parcare,
carosabii acces vizitatoń i trotuarul din Splaiul Independenţei, în vederea eliminării
riscuiui de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de formare i echilibrare a coronamentelor, eliminarea tulpinilor subţiri, în
vederea favorizării creterii viguroase ş formării unui trunchi sănătos la exemplarele
multitulpinale i eliminarea ramurilor uscate/fľânte din coronamente, fără a se elimina
ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de arpante)

- 6 ex. Tiha sp. (tei) O lO-2Ocm, h 8-lOm
- l ex. Moms sp. (dud) O 4Ocm, h i2-14m,
- 1 ex. Acernegundo (arţar) O lOcm, h 6m
- 7 ex. Ulmus sp. (ulm) O 15-4Ocm, h l0-i4m — elhninarea ramuńlor &ânte ş

rămase atâmate în coronamente Ia condiţiile meteorologice extreme din luna ianuarie
20i9

- i ex. Thuja occidentalis multitulpinală (tuia) O 8-i0cm, h 7m — eliminarea
Wunchiului uscat
Zona parcării din str Dr. Leonte:

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre parcare,
curţile imobilelor din vecinătate, în vederea eliminării riscului de fřângere i prăbuire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare ş echilibrare
a coronamentelor, eliminarea tulpinilor slab dezvoltate, în vederea favodzării creterii
viguroase si formării unui trunchi sănătos la exemplarele multitulpinaie ş eliminarea
ramuńlor uscate/&ânte din coronamente, fără a se elimina ramurile tinere de la baza
acestora (primul etaj de arpante):

- 8 ex. Ulmus sp. multitulpinale (ulm) O 10-i5cm, h 1O-12m
- 1 ex. Tilia sp. multitulpinal (tei) O 8cm, h 1 Om
- 1 ex. Moms sp. multimlpinal (dud) O lScm, h i0m
- 3 ex. Acer negundo uni ş multitulpinale (arţar) O i0cm, h 8-i0m, eliminarea

flnchiurilor uscate ş a ramurilor frânte i rămase atâmate în coronamente ca urmare a
condiţülor meteorologice extreme din luna ianuarie 20i9

Bd. Regwia EIabeta nr 47, d poştal O5l3, sector 5, Bucureşti, Rom%ia

TeI: 0213055500
http:(Nnnv.pmbro
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Zonă parcare interioară dreapta acces spre UPU (Unitatea Primiri Urgenęe,,)
Reducerea cu maxim 1 ‚5-2m din lungimea ramuńlor pendule spre carosabilul

acces UPU, cabina poartă, carosabilu] i parcarea din str. Dr. Leonte, clădirea pe care se
amplasează viitorul Heliport, în vederea eliminării riscului de frângere i prăbuire a
ramuńior la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare i echilibrare
a coronamentelor i eiiminarea ramurilor uscate sau rănite, färă a se elimina ramurile
tiuere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

- 4 ex. Fraxinus sp. (hasin) O 15-2Ocm, h 8-lOm
- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h IOm
- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 20-45cm, h 1O-12m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O lOcm, h 6m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 25cm, b lOm, înclinat 15° spre spaţiul verde
- 1 ex. Pmnus cerasus (viin) O 3Ocm. h lOm
- 2 ex. Populus pyramidalis (plop) O 6Ocm, h 14m - eliminarea ramurilor uscate i

reducerea cu % din înălţimea coronamentelor (până la nivelul de minimuml2m) pentru a
evita B-ángerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta mnaintată

( i esenţa slabă a lemnului speeiei.
Zonă parcare (zona depozit materiale de constnącţie,)

- 7 ex. Ulmus sp. (ulm) O 70-9Ocm, h 16m
- 11 ex. Acernegundo i saccharinum (a4ar i paltin) O 5O-lOcm, h 14-16m
- 2 ex. Moms sp. (dud) O XOcm, h 14m

Rampa pentru gunoi:

Aplicarea lucrărilor de individualizare ş formare a coronamentelor i eliminarea
ramuńlor uscate/frânte din coronamente, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza
acestora (primul etaj de arpante)

- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 7Ocm, h 1 6m
- 1 ex. Ulmus sp. (utm) O 4Ocm, h 12-14m

Zona spălătorie şi limita către Universitatea de Medicină şi Fannacie Carol Davila:
Reducerea cu maximum 1 ‚Sm din lungimea ramuńlor pendule spre carosabilul

acces către Morgă, clădirea Universităţii Carol Davila, clădirea spălătoriei, în vederea
eliminării riscului de frângere ş prăbuire a ramudlor la condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea łucrărilor de formare i echiłibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor
uscate sau rănite. fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de arpante)

- 6 ex. Ulmus sp. (ulm) O 8Ocm, h 16-18m
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 20-2Scm. h 1O-12m
- 1 ex. Populus canadensis (plop) O 8Ocm, h 1 8m - eliminarea ramuńlor uscate i

reducerea cu V4 din înălţimea coronamentului (până la nivelul de minimum 1 2m) pentru
a evita ttângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată
i esenţa slabă a lenmului speciei.
Zona Morga vi limita către Universitatea de Medicină ş Fannacie Carol Davila:

Reducerea cu maximum ĺ,Sm din lungimea ramurilor pendule spre clădirea
Morga ş a celor pendule spre curtea Universităţii Carol Davila, în vederea eliminării
dscului de &ângere i prăbuire a ramurilor Ia c»4mfeo nefavorabile, cu aplicarea

TeI: 021.305.55.00
http:(Awnv.pmbrn
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lucrărilor de formare i echilibrarc a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate sau
rănite. fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
arpante)

- 4 ex. Acernegundo i piatanoides (arţar i paltin) O 30-4Ocm, h 1O-12m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) @ 4Ocm, h 14-16m
- 5 ex. Pmnus cerasifera i pissardii (corcodu galben i rou) O 1O-lScm, h lOm
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 4Ocm, h 14m

Zonă AmJîteatru şi Biserică:
Reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul clădirii Amfiteatru, în vederea

eliminării riscului de &ângere i prăbuire a ramurilor din coronamente la condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor ş eliminarea
ramurilor uscate sau rănite, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de arpante)

- 9 ex. Ulmus sp. (utm) O 4Ocm, h 18-20m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) o 4Ocm, h 20m
- 4 ex. Acer saccharinum ş platanoides (arţar ş paltin) O 20-25cm, h 12-14m

Zonă AnzJîteatru i Ambząlatoriu (zonă Cilłere)
Reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul clădirii Amfiteawu, reducerea

cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre aleea pietonala de acces către
ambulatońu, în vederea eliminării riscului de frângere I prăbuire a ramurilor din
coronamente la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentelor ş eliminarea ramurilor uscate/rănite i iederei de pe trunchiul arborilor
(pentm a evita invadarea arborelui de Iiana ş intrarea prematură a acestuia, în declin
biologic), fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
arpante):

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40-6Ocm, h 16-18m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h 16m — eliminare iederă
- 2 ex. Pmnus pissardü (corcodu rou) O 1O-lScm, h S-7m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h 14m
- 2 ex. Populus canadensis i pyramidalis (plop) O 40-lOcm, h 20m - eliminarea

ramuńlor uscate ş reducerea cu maximum 4m din Iungimea ramurilor tinere (fără a se
ajunge la cicatricile lucrărilor de întreţinere aplicate antedor), pentru a evita itângerea
acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată ş esenţa slabă a
lemnului speciei.
Zonă Ambnlatorin ş spate Biserică:

Reducerea cu maxim 1 ‚5-2m din lungimea ramuńlor pendule ş din înălţimea
coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere ş prăbuire a ramuńlor la
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare i echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate sau rănite, fără a se elimina ramurile
tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)

- 12 ex. Acer sacchańnum ş negundo (arţar ş paltin) O 20-2Scm, h 1O-14m
- 6 ex. Morus sp. (dud) O 20-2Scm, h 1O-12m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 14-16m
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O 2Scm, h lOm

Bd. Regia EIabeta nr. 47, cod poştaIOSOOl3, sedof 5, Bucweşti, Romáiia
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- 13 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 4Ocm, h 14m
- 2 ex. tufe Hibiscus (hibiscus) O 20-25cm, h 8-lOm
- 4 ex. Populus pyramidalis i canadensis (plop) O lSOcm, h 20m - eliminarea

ramurilor uscate i reducerea cu V3-V2 din volumul coronamentelor, pentru a evita
frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată i
esenţa slabă a lemnului speciei.
Dreapta acces către Ambulatorin .şifaţă acces către Oncologie:

Reducerea cu maximum l,5m din lungimea ramurilor pendule spre clădirea
spitalului i a celor pendule spre aleea pietonală de acces către Oncologie i aleea
carosabilă!pietonală de acces către Ambulatoriu, în vederea eliminării riscului de
&ângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate/rănite/frânte, fără a sc
elimina ramurile tinere de Ia baza accstora (primul etaj de arpante)

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O lO-3Ocm, h ĺO-14m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) O I Ocm, h 8m

O - 5 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, h lOm
- l ex. Juglans nigra (nuc) O 1 Scm, h 8m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O lO-lScm, h 4-6m
- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) O 3Ocm, h 14m
- l ex. Platanus aceńfolia (platan) O 7Ocm, h 14m, situat în colţul clădirii acces

oncologie
- 2 ex. Populus pyramidalis i canadensis (plop) O 40-7Ocm, h l 6-1 8m -

eliminarea ramuńlor uscate i reducerea cu %1ĺ2 din volumul coronamentelor, pentru a
evita &ângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată
ş esenţa slabă a lemnului speciei.
Injuru!parcărü situată în str. Dr. Leonte, pe domeniulpublic:
Latura dinspre str. Dr Leonte:

Aplicarea Iucrărilor de individualizare ş formare a coronamentelor, eliminarea
tulpinilor slab dezvoltate, în vederea favorizării creterii viguroase i formăńi unui
trunchi sănătos la exemplarele multitulpinale i eliminarea ramurilor uscate/frânte din
coronamente, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
arpante)

- 5 ex. Ulmus sp. multitulpinale (ulm) O 15-2Ocm, h 8-lOm
- 6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocm, h 1 Om
- 4 ex. Acer negundo i saccharinum uni ş multitulpinaíi (arţar ş paltin) O 15-

2Ocm, h 1O-12m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O lScm, h lOm

Latura dinspre Splaiul Independenţei:
- 1O ex. Ulmus sp. (uhn) O 20-25cm, h lOm
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 1O-ĺScm, h 8-ĺOm
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O l Ocm, h 6m
- 3 ex. Acer negundo i saccharinum (arţar i paltin) O 4Ocm, h lO-12m

Bd. Regîia ElEabeIa nr. 47. cod poştal 050013. sedo5, Bucureşti. Rom&ila
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Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Zonă parcare vechizd Heliport i lateral dreapta acces către vizitrnori dinspre str. Dr
Leon(e:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, li 14m, 100% uscat, cu scoarţa exfoliată pe
arpante, situat în vecinătatea unui stâlp de iluminat
Zona parcărü din str Dr. Leonte

- I ex. Acer negundo (arţar) O lOcm, h 8m 100% uscat cu scoarţa exfoliată pe
trunchi i arpante situat pe Iatura din stânga acces parcare, gardul de delimitare
proprietăţi
Zonă parcare interioară dreapta acces spre UPU (Unuatea Primiri Urgenţe,.)

- 1 ex. tninchi Populus canandensis (plop) O 8Ocm, h 9m. 100% uscat fără
coronament, lipsă scoarţă pe tmnchi
Zonă parcare (zona depozit materiale de construcţie,)

- 1 ex. Ailasghus altissima (fals oţetar) O 7Ocm. h 14m. 100% uscat scoarţă
exfoliată pe arpante
Zonă Ambulatoriu i spate Biserică

- I ex. Acer negundo (arţar) O 25cm, h lOm, 80% uscat, scorbură pe trunchi, Ia
bază un obiect metalic a fost încastrat în trunchi i prezintă flsură pe trunchi la nivelul
arpantei care a fost eliminată pentru favorizarea dezvoltării exemplarului

- 1 ex. Acer saccharinum (paltin) O 80, h 12m, cu scorbură pe trunchi i vizibile
galedi de acańeni, în pericol de prăbuire Ia condiţii meteorologice nefavorabile

- 1 ex. tmnchi Acer saccharinum (paltin) O 8Ocm, h 4,Sm, 8O% uscat fără
coronament, trunchiul este plin de Iăstari lacomi, ce nu sunt capabili să dezvolte arpante
de schelet ce pot să formeze un viitor coronament

- 1 ex. trunchi Acer negundo (arţar) O 8Ocm, h 4,5m, 100% uscat, fără
coronament ş scoarţă exfoliată pe trunchi

- 1 ex. Abies alba (brad) O lOcm, h 8m, 100% uscat
- 2 ex. Populus canadensis (plop) 8O-9Ocm, h 3-lOm, 90-100% uscate, cu scorbuń

la baza coletelor, unul dintre exemplare este un tmnchi, iar al doi-lea are scorbură
deschisă pe trunchi i lipsă scoarţă pe trunchi

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O XOçm, h 14-18m, ambele exemplare prezintă scorburi
deschise, în oglindă (se pătrunde dintr-o parte în alta) la baza coletelor, (rădăcini de
suprafaţă), făiă cilindru central, în pericol de prăbuire Ia condiţii meteorologice
nefavorabile ş nu numai.

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului Iegal al temului pe care
se află arborü, în speţă prin grija administraţiei SUUB pentru arborii din curte i prin
grija ADP sector 5 pentru arborii situaţi pe domeniul public din jurul parcării din str. Dr.
Leonte, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau detedorarea constmcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.
astfel

- Ioaletarea 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
Bucure$i, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi

Bd. Regha EIabeta nr, 47, cod poşlal 050013, seciarS, Bucureşti. Rom%a
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afectat echilibml biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate/rupte/&ânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Precizăm că proprietarul i administratoml legal aI terenului pe care se găsesc
arborii sunt răspunzătoń de siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor,
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea telmologiei
de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Penwu repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
îi compensarea arbońlor avizaţi pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 28ex.
arbori tineri eu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent Spitalului
Universitar de Urgenţă Bucure$i, respectâid distanţa reglementară faţă de clădiri i
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 — primăvara
anului 2020, respectând Angajamentul de plantare nr. 398/A din 15.03.2019.

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
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf art. 4 dh acelasi act normativ.

Menţionăm că la data verificării pe terenl4.03.2019, odată cu inventarierea
mateńalului dendrologic, arbodi uscaţi i cei în declin biologic ce urmează a se defria,
au fost marcaţi cu vopsea roie.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon
021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în ziua de lucru cu publicul,
maiji între orele 9-13.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 236 ex.
DeJŕişare — 13 ex, din care 1O at sunt uscate 80-100%

DIRECTflĘyIWJ7CUTIV,

Simo,aa7îSNPA

efServiciu A vize i Acorduri
Expert Duniela VOINESCU

tocqýt
Exp i g.tristi:za ENA CHE

Red EC. /4 ex. — 18.03.2019 prezenlul aviz fosl poslal pe siIeul PMB
pe dala de.

Bd. Regha Ehşabeta nr 47, cod poşlal 050013, sed&5, Bucureşti. Rom&a
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oppnţa2Ç))9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

2.21142 2019

CĂ TRE
Domnul -

Str. - r. sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1708810/13.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1087/14.02.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru doi arbori situaţi în curtea imobilului din str. Omătului nr.10, sectorul 5
conform Certificatului de Motenitor. 27.11.2015 i având în vedere următoarele:

- constatărlie rezultate În urma verificării efectuate în teren, în data de 27.02.2019
- analizărü documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei Ecologie i Protecţia Mediului —

CGMB din 11.03.2019 i a rezoluţiei acesteia,
în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
In curtea imobilului cu nr. 1O din str. Omătului:
Toaletare:
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 30 cm, h 12 m — situat Ia aproximativ 1,2 m de colţul casei —

reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor care afectează acoperiuI casei în vederea
eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a acestora la condiţii meteo nefavorabUe, cu
aplicarea lucrărflor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurUor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 30 cm, h 10 m — situat Ia aproximativ 0,7 m de gardul imobilului —

cu coronamentul dezvoltat preponderent în reţelele aeriene stadale pe care Ie afectează în
cazul producerii fenomenelor meteorologice nefavorabile

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

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

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

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

IłżiÁiI

Nr. 1087117088101

Bd. Reoina Elisabela nr. 47. cod oostal 050013. soclor5. Bucuresţi. România



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), in curtea imobilului, cu respectarea distanţei reglementare
faţă de clădiri şi reţele de utiľtăţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 -

primăvara anului 2020, conform angajamentului de plantare.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din

aveţi obligaţia de a anunţa Dh-ecţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare — 1 ex. arbori
Defrişare — 1 ex, În situat Ia 0,7 m faţă de gard

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

2&MAR 7019

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Danieía VOINESC%/T

Întocmit
expefl Florentina P4exj2so32o19

prezentul aviz a iost postat pe site-uI PMB
(bttp:/hn%w.pmb.ro/inştitutü/primari&direcW/directia meďu/avze arbori in consultare/avize arboń in consultare.ohn), pe data....

lţaiil

H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
vederea verificării în teren
conf. art, 4 din aceIaşi act

Bd. Reaina Elisabota nr. 47. cad ncslal 050313. seclor5. Bucureşti. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
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DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 1731, 11468(2018), 11759(2017)11716021, 16844%31577248I

CĂ TRE

Doamna . -

Str. .‚ sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1577248/16.11.2017 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 11759/17.11.2017, completată cu adresele înregistrate Ia P.M.B cu

nr. 1684443/27.11.2018, 1716021/06.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.

11468/28.11.2018, 1731/07.03.2019 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate

pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Dr. tefan Capa nr. 24, sectorul 5

conform Contractului de vänzare cumpărare autentificat sub in 17.01.2005 de către

notarul public i avánd în vedere următoarele:

- constatările rezultate în urma verificării efectuate în teren, în data de 14.12.2017

- completarea documentaţiei cu Protocolul de plantare în compensare a 5 ex. arbori

cu nr. 2000/28.02.2019 încheiat cu Amenajare Edilitară ş Salubritate S.A.,

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm

În curtea imobilului cu nr, 24 din str. Dr. tefan Capęa:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 30 cm, h 10 m — situat Ia aproximativ 0,3 m de gardul imobilului pe

care îI afectează i în apropierea reţelelor electrice subterane i de gaze supraterane

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându-se

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

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur I a reţelelor aeriene, defriarea i

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

I1eitiIBd. fleaina Elisabeia nr. 47. cod ocstal O5l3. seclar5. Bucures. Ramânia



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar

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

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

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

de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), unuI în curtea imobilului 24 din str. Dr. tefan Capa

conform angajamentului de plantare în compensare şi alte 5 ex. în alveolele goale din

aliniamentul străzfllor Antiaeriană i sos. Alexandriei conform Protocolului de plantare în

compensare cu nr. 2000/28.02.2019 încheiat cu Amenajare Edilitară i Salubritate S.A.,

respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de

plantare din primăvar& toamna anului 2019.

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

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren

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

normativ.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

Defrişare — 1 ex, în situat Ia 0,3 m faţă de gard pe care-I afectează

POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

Intocmit,

expefl Florentina POPESCU /4 ex.126.03.2019

prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(httn://vw.pmb.roľinstitutii/nrimadaidiroctii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.php), po data....

IeiiI

DIRECTOR EXECUTIV

2&MAR

Bd. Reaina Elisabota nr. 47. cod oostal 050013. sector 5. Bucuresti. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

29. MÂR 2019

romanio2Ol9.eu
fl•q

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V19, sc. 1 - preedinte
Str. Serbota nr. 1, sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1716887/08.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1837/11.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului V19, scara
1 din str. erbota nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările I completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărdor de echilibrare în vederea eliminărö riscului de
frângere şi prăbuire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, h 10 m - reducerea cu maxim 1,5m din Iungimea ramurflor

pendule spre trotuar în vederea eliminărü riscului de frângere şiprăbuşire a ramurUor Ia
condiţii meteo nefavorabfle, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare a coronamentului şi
eliminarea ramurUor uscate, fără a se elimina ramurfle tinere de Ia baza acestora (primul
etaj de şarpante)
- 1 ex. Fraxínus sp. (frasin) O 30 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbu.şire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate

Menţionăm că restul arborilor din spaţiul verde aI blocului scara 1 au fost
recent toaletaţi i nu mai sunt necesare alte Iucrări de intervenţie asupra Ior.

Nr. 1837/1716887!

III



Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 40 cm, h 12 m — recent toaletat —prezintă ciuperci saprofite i
despicătură pe trunchi Ia înălţimea de aprox. 3,5 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, in funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvar&toamna anului 2019.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 3 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. în declin bioĺogic

et serviciu Acorduri i Avize,
expert Đaniela

Întocmit,
expert Florentina POPESCUÍ6 ex./25.03.2019

-42 J&MAD
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMS (J -t 201g
flittp://www.rmb.rofinstitutii/ndmahaMirectii/directia medíufavize arbori n consuitare/avize arboń in consultare.nhn), pe data....
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DIRECTOR EXECUTIV
Sim'

fld ĘIh& A7 ttIflLtflh1 tĘ



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 Ţoppa29)3.ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

2Y.MARLUI

CĂ TRE
Domnul

Str. sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1717618/12.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1923/13.03.2019, prin care ne solicitaţi avizul de speciaiitate pentru
un arbore situat în curtea imobiluiui din str. Abatajuiui nr 48 A, sector 5, vă facem cunoscut
că ia verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind regiementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările uiterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobilului cu nr. 48 A din str. Abatajului:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O SOcm, h 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiuni, cu apĺicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărä riscului de
frângere şi prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, degajarea reţelelor aeriene stradale

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

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

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

DIRECTOR EXECUT(V,
Simona-Mar'

ef serviciu A corduri .pi A vize,
expefl Đaniela VOINESCŞ(

‚ Intocmit,
expert Florentina POPESCU14 eü2203,2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(bttp://ww.pmb.roíinstitutii/primari&diroctii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arboh in consultare.php), pe data....

Nr. 1923/17176181

Bd. Reqina EIsabeta nr 47, cod poştal O5 l 3. sector 5. Bucuresli. flománia
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PRIMĂRIA MUNIHULUI BUCUREŞ11 romania2O]9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE
Domnul

Str. o.com

Referitor Ia adresa domnului . - - i, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1718751/14.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2010/15.032019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea
imobilului din str Dr Panait Iatropol Ia nr. 8, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren in data de 21.03.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm

Toaletare:
In curtea imobilului cu nr. 8, str. Dr. Panait Iatropol:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 40 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 din volumul
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrărŰor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere $ prăbuire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate

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

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M SefserviciuAvizesiAcorduri,

expertDaniela

\k5 ( 3 Intocmit,
expefl Florentina /4 ex./2503201 9

prazentul aviz a fost posMflţqiflPMB
fliilpJ/www.pmb.roľir,stituliVpfirnéri&dřrectiwdirecua mediu/avize arbori in consultare/avizo arbod n e.php), ps data....
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 opjjc29J9ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

02. APR 20t9

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

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

office @ aes5 . ro

- Domnul -

Str i sector 5

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1714546/28.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1601101.03.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arborfl situaţi În plantaţia de aliniament a străzii

Ana Davila În dreptul imobilului cu nr.16 ‚ sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren În data de 21.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

În plantaţia de aliniament a străzii Ana Davila în faţa imobilului cu nr. 16:

- 4 ex. Platanus sp. (platan) O 25 - 30 cm, h 10 - 12 m - reducerea cu 1/4 a

volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare În

vederea eliminărü riscului de frângere $ prăbuire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile

$ eliminarea ramurflor uscate

Nr.1601117145461

Bd. Rogina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050313, sedor 5, Bucumşű, Ramănia

T&: 021.305.55.00
hHpi/www.pmb.ro



Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS5,

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

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

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 Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu ti afectat echilibrui biologic aI acestora (cu

excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarui Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor ş

a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apiicându-se

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerui CuIturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

i modificăriie ulterioare.

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

Toaletare— 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expefl Florentina POPESCU/7 exJ26.032019

29 MA? 1Ł°

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:f/vw.pmb.roľinstitutii/primariaIdirectíi/directia mediu/avize arboń in consullare/avize arbori in consultare.php), pe data de

Bd. Rena Elisabeta nr. 47, cod poştal O513, sedor5, Bucureş, Rcmân

T&: 021305.55.00
httpJiwww.pmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonia2ül9.eu
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DIRECTIA DE MEDIU

O 2. APR O19

CĂ TRE
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

B-dul MihaiI Kogălniceanu nr 36- 46 sector 5

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1714687/01.03.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1630/04.03.2019, prin care ne solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor ex. arbori situaţi în curtea
complexului Panduri, Iângă căminul studenţesc Gaudeamus din sos. Panduri
nr 90, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 21.03.2019 s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
In spatele căminului Gaudeamus:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 80 cm, h 14 m — îndepărtarea
arpant&or rupte - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari
dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea
ramurilor uscate - în cazul în care, Ia efectuarea Iucrărilor de toaletare se
constată pe arpanteIe superioarelpartea superioară a trunchiului, Ia zona
de inserţie, urme de declin biologic (scorburi, răni) se va reveni cu o
solicitare de defriare însoţită de fotografii concludente,

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e ioo cm, h 12 m
Arbore în declin biologic:
Intre căminul Gadeamus şi clădirea facultătii:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e 80 cm, h 12 m - cu trunchiul putred,
scorburi multiple pe trunchi i sarpante rupte

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului
Iegal aI terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

Nr. 1630117146871

Bd. Rena Bisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedcc 5, Biojreşb, Rân

Tel: 021,305.5500
htlp:ilvnnv.pmb.rc



construcţiilor dirjjur i a reţelelor aeriene, 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 Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defriare a
unui ex. în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea
documentaţiei, Ia Centrul de Informare i Documentare pentru Relaţii cu
Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un act de proprietate a
terenului pe care se află arborele i un angajament de plantare, întrucât,
pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat
pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm
şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul
Culturii conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor
Istorice cu completările i modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 2 ex. i unuI în declin bioiogic

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonąMariana POPA

ef serviciu Acorduri i Avize,
expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /4 exJ2B.03.201

prezentul aviz a fost postat pe siie-ul PMB /
(http:Ş/.pmb.ro/institutiVprimaria/directii/dŕrectŕa mediu/avize arboň in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data....

. Reina EIisa nr 47, d şI osoal3, sedor5B:reşu,Rân. -

____________

Tel: 021.3055500 Ę ]‘htIp:Uw..v.pmbro
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rornania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O2 APR. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
oWiceaes5.ro
- S.C. SOSA & SOSA S.R.L. - administrator
Str, Căpitan Constantin Măriescu nr 38, sector 2

( punct de Iucru — restaurant PAINE SI VIN din str. Lipscani nr 4)

Referitor Ia adresa domnului administrator ‚ ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr
1714890/31.032019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1631/ 0403.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în plantaţia de aliniament a străzii
Lipscani între str. Ion Brezoianu ş str. Domniţa Anastasia, sector 5, vă facem cunoscut că
Ia verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările i completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu maxim 1,5 m din Iungimea ramurilor care afectează faţada imobiielor

şi a celor pendule spre trotuar şi carosabil,în vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante), cu degajarea reţelelor aeriene inclusiv a celei
de iluminat stradal
In plantaţia de aliniament a străzii Lipscani între str. Ion Brezoianu i str. Domniţa

Anastasia:
- 2 ex. Acer sp. (artar) e 40 - 45 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 25 — 35 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40 cm, h 10 m
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) S 45 - 50 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolelor:
In plantaţia de aliniament a străzii Lipscani între str. Ion Brezoianu i str. Domniţa
Anastasia:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 30 cm, h 10 m - uscat 100%

Nr. 1631/1714890/

Bd. Regma Eiisabeta ni 47. cod poşlaJ 050013, sed& 5, BuaJre* Roménia

TeI: 021 .30555.0
flUp:flwpmbro



- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) ® 30 cm, h 8 m — cu scorbură Ia bază, cu Iípsă cilindrul central,
despicături multiple pe trunchi i arpante

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel:

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

- defriarea şi scoaterea rădăcinilor arbori se va executa în regim de urgenţă pentru
evitarea producerU de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea
de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), două ex. în Iocul celor defrişate, după extragerea sistemelor
radiculare aI arborilor i alte 5 exemplare în alvolele rămase Iibere din zonele adiacente, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/
primăvara anului 2020.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 7 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. - un ex. uscat 100% .şi unuI în declin biologic

* 1's Y/4ţ \\

DIREÇÖR ą*bĘIV,
Simo ä- a ţäíä 4PA

- .ő ef serviciu Acorduri .şi Avize,
expert Daniela VOINSCU

lntocmit, \
29. MAR. 2019 expefl Florentina POPES7U,6 ex.128.03.2019

prezenĺul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/Jw.pmb.roIinstitutiVprimariaidirectii/directia mediuĺavize arbori in consultare/avize arbod in consul are.nhp), pe data....

Bd. Regina Elisab€ta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşb, Románia f
Tel: 021.305.55.00

3 UKAShttp:Uvňv.pmb.ro

_________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 roppc29)y
DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari — administrator doamna

Bd. Naţiuniĺe Unite nr. 4, bL 106, sector 5

1

Referitor Ia adresa doamnei administrator - ;‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1715193/04.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1656105.03.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de speciahtate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 106 din

Bd. Naţiunile Unite nr. 4, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în

data de 21.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii

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

cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

În spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminărü riscului de frângere i prăbuire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle i

eliminarea ramurflor uscate

Nr.1656117151931

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, soclor5, Bucureşli, România

T&: 021.30555.00
http:Uwww,pmb,m



Menţionăm că pentru intervenţia materialului dendrologic situat în scuarul din

faţa blocului Direcţia de Mediu a emis avizul cu nr.11761116886481dec. 2018 privind

toaletarea 17 ex. arbori i defriarea a două ex. arbori în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

i modificările ulterioare.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-,Mariana POPA

Şef Servîciu Acorduri şi Avize,

expert DanieIa7ĘSCU

Întocmit

expert Florentina POPESCU i 7 ex.126.O3.201929M)ĄÁ 2J1S

prezentul aviz a fosi poslat pe site-uI PMB

(bflp://www.pmb.ro/institutíi/orimari&directii/ďrectia mediuĺavize arboń in consultare/avize arbori in consultare.nhp),

Bd. Regina Elisabota nr 41, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşt, România

TeI: 021305.55.00
htlp:i/www.pmb.ro

pe đata de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romnia2Ol9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

ü2.

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ornce(äaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z3 - preşedinte l
Str. Crizantemelor nr. 18, sector 5

Referitor Ia adresa doamnei preedinte ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1715545/05.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1694/06.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborü situaţi în spaţiul verde al blocului Z3 din str.
Crizantemelor nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:
- 2 ex. Populus sp. (plop) 025 - 40 cm, h 12 - 16 m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea
eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor ĺa condiţii meteo neťavorabfle şi
eiiminarea ramurUor uscate
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari
dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurÜor uscate
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
- 2 ex. Robinia sp. (salcăm) 0 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 - 30 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 40 cm, h 14 m - reducerea cu 1/3 & volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramudlor
uscate

Nr. 1694117155451

Bd. Reina Elisabela nr 47, cai poştal 050013, sector 5, Bucureşli, Ramánia

TeI: 021 .30555.00
http.U.pmb.ro



Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc, spre punctul termic:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 50 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă cilindrul
central, despícături pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocuiui, respectând distanţa
regiementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvara/toamna anului 2019.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 8 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTO EXËTIV,
Simon arna !QPA

SefseMcîu Acorduri si Avize,
expefl Daniela VOIiJESCU

29 MAR. 2019 Întocmit,
expefl Florentina POPESCU 16 ex.126.03.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpiw.omb.ro/institutiUrimaria/directii/direciia medřu/avize arbori in consultar&avize arbori n colisultaréphp). pe data....

Bd. Regina Elisabeta nr 47. d poştal 050013, SOdDÍ 5, Bucureşt, Románia

ŢeI: 021 3055500
http:ÍÍw.pmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rompnLa2P)9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

B 2. APR 2O1

CĂ TRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

office@aes5.ro

- Doamna Martin Adriana

Bd. Eroiĺor nr. 30, bI. C2, sc. B,ap. 54 sector 5

adriana.martin @gmaiLcom

Referitor Ia adresa doamnei Martin Adriana, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1719212/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2053118.03.2019, prin care ne snlicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatele blocului C2, sc, B din Bd.

Eroilor nr. 30 sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

21.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm

Toaletare:

In curtea din spatele blocului C2 din din Bd. Eroilor nr. 30:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 40 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumu!ui

coronamentului de mari dimensiunŕ, cu aplica rea Iucrărilor de echiĺibrare în vederea

eliminărü riscului de frângere .şi prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i

eliminarea ramuror uscate

Nr.205311 719212/

Bd. Rena Elisabe?a nr. 47, cod poştal O5OO1, secor5, Butureş, Riánia

T&: 021.305.5500
hIlp;iívnnv.pmbro



Lucrărite avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului,

evacuándu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a

spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) penlru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora (cu

except eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apflcându-se

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit đe avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

i modificările ulterioare.

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

Toa!etare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expert Daníela VOINESCU

Ă
Întocmit

expert Florentina 7 ex./26.03.2019

i??ęVl

29. MÁR. 2019
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞTI rprŢtqnç?Q)%.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1732117161821 09. ÁPR. 2O

CĂTRE
S.C. MS RO REAL ESTATE MANAGEMENT &DEVELOPMENT S.R.L.

Str. Mihail Sebastian nr. 72, sector 5

Referitor Ia adresa domnului fmputernicit), înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1716182/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1732/05.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii (10 plopi) situaţi în curtea imobilului din str.
Mihail Sebastian nr. 72, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor ĺa condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde lateral imobil:
- 1 ex. Populus sp. bitulpinal (plop) 0 50 - 60 cm, h 14 - 16 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) 0 70 - 80 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. bitulpinal (plop) e so - 70 cm, h 14 - 16 m - eliminarea trunchiului cu
scorbură Ia bază
Spaţiul verde dinspre stradă:
- 3 ex. Populus sp. (plop) 020 - 50 cm, h 12 - 14 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde dinspre stradă:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 70 cm, h 14 m — cu scorbuă profundă Ia bază, cu Iipsă cilindrul
central
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 60 cm, h 12 m — cu scorbuă profundă Ia bază, cu Iipsă cilindrul
central
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 70 cm, h 16 m — cu scorbuă fereastră Ia bază, cu Iipsă cilindrul
central

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

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului)
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- defhşarea i scoaterea rădăcinflor arborflor se vor executa regirn de urgenţă
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plantarea de materíal dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia1 în funcţie de specie), în spaţiul verde aI imobilului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
primăvara anului 2020 conform angajamentului de plantare în compensare.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 7 ex. arbori
Defrişare — 3 ex. arbori în declin biologic
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

09. ÁPR 2Ü19

CĂ TRE
S.C. TROTTER GRILL S.R.L.

Calea Rahovei nr. 1 57A, sector 5

cu aplicarea Iucrărilor
a ramurflor Ia condiţii

Nr. 1918/ 1717655/

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1717655/12.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1918/13.03.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arbori situaţi în curtea imobilului din Calea Rahovei nr. 157A, sector 5,
vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, 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, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobilului cu nr.157A din str. Calea Rahovei, lângă gard

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ

de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate:
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 70 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp.bitulpinal (fals oţetar) e 25 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp.bitulpinal (fals oţetar) e 40 - 45 cm, h 10 - 12 m
Arbori în declin biologic:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă
cilindru central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 40 cm, h 12 m — despicat pe o Iungime de 30 cm în zona de
insertie
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 45 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia bază, lipsă
cilindru central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).
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Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare a celor 3 ex. în
declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de
Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr 42, sector
5, o copie a actului de proprietate a imobilului i un angajament de plantare în
compensare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului
de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

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

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din
PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi
Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 14 ex. arbori
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl Ţpiaflp2QJ9.çu
DIRECTIA DE MEDIU

Către
Ađministraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

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

Referitor Ia adresa dvs. nr. 2677/04.03.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1715252/04.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1647/05.03.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori uscaţi i în declin
biologic, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018,
situaţi în “Parcul Centenarului" poziţionat Ia intersecţia străzilor Dr. Dumitru Bagdasar,
Nicolae Păulescu i Dr Gheorghe Marinescu, 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, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
În parcul Centenarului, în declin biologic:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 25 cm, H 5 m, - inclinat spre trotuar Ia un grad care nu
se poate corecta prin Iucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (foto 1)

- i ex. Acer sp. (arţar) e 25 cm, H 5 m, - scorbură profundă pe aproape toată
Iungimea trunchiului cu Iipsă cilindrul central (foto 3)

- i ex. Pinus sp. (pin) e 20 cm, H 8 m - înclinat spre trotuar Ia un grad care nu se
poate corecta prin Iucrări de echilibrare a coronamentului (foto 7)

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e io cm, H 8 m - scorbură pe trunchi cu Iipsă
cilindrul central(foto 10)

- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e io - 15 cm, H 7-8 m - cu scoarţa putredă i
exfoliată (foto i5, i5 a)

- i ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 cm, H 10 - scorbură pe trunchi i cilindrul central
putred ( foto 28,28a)

- i ex. Ulmus sp. (ulm) e 30 cm, H 8 —rupt de Ia vârf, pe trunchi s-au dezvoltat doar 3
ramuri din care 2 sunt frânte (foto 30, 30a)

- i ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40 cm, FI 7 - scorbură pe trunchi ş cilindrul central
putred(foto 3333a)

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 30 cm, H 6 m, - scorbură trunchi i cilindrul central putred
(foto 34,34a)

- i ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40 cm, H 7 - înclinat spre alee Ia un grad care nu se
poate corecta prin Iucrări de toaletare în vederea echilibrărfl coronamentului (foto 35)

- i ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, H 7 - înclinat spre alee Ia un grad care nu se
poate corecta prin Iucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului ( foto 36)

- i ex. pom fructifer e 20 cm1 H 4 m — cu scorburi multiple pe trunchi( foto 38)

Nr. 1647117152521 (Q.ő:.ZQt
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- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 50 cm, H 7 m, - scorbură profundă în zona de inserţie cu
Iipsă cilindrul central (41,41a,41b,)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40 cm, H 8 — cu trunchiul putred Ia colet( foto 44, 44a)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, H 8- cu scorburi multiple pe trunchi i cilindrul

central putred ( foto 45, 45a, 45 b)
- 1 ex. Acer sp. (ar[ar) e 50 cm, H 7 m- înclinat Ia un grad care nu se poate corecta

prin Iucrări de toaletare în vederea echilibrărU coronamentului( foto 47)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) S 40 cm1 H 12- cu cilindrul central putred la bază( foto

48, 48a)
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 40 cm, FI 8 m- înclinat peste un imobil vechin Ia un grad

care nu se poate corecta prin Iucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (
foto 50)

- 1 ex. pom fructifer O 40 cm, H 4 m — cu despicaturi pe trunchi i ciuperci saprofite(
foto 51)

- 1 ex. Populus sp. (plop) e 30 cm, H 15 m — cu scorbură Ia bază( foto 52)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, H 7— cu scorbură pe trunchi( foto 58,58a)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, H 10— cu scorbură pe trunchi( foto 59,59a)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, H 7— cu scorburi multiple pe trunchi si cilindrul

central putred ( foto 62,62a)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, H 7— cu cilindrul central putred i înclinat Ia un

grad care nu se poate corecta prin Iucrări de toaletare în vederea echilibrării
coronamentului( foto 63)

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 25 cm, H 10 m cu scorburi profunde pe trunchi i cilindrul
central Iipsă( foto 64,64a)

- 1 ex. Platanus sp. (platan) e 25 cm, H 10 m - cu scorbură profundă Ia bază,
cilindrul central putred( foto 65,65a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) bitulpinal 0 25 - 30 cm1 H 10 - scorbură pe ambele
trunchiuri i cilindrul central putred( foto 66,66a)

- 1 ex. Fradnus sp. (frasin) O 20 cm, H 6 - scorbură pe trunchi i cilindrul central
putred( foto 67)

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, H 7 m- scorbură pe trunchi si cilindrul central putred(
( foto 69)

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 30 cm, H 15 m- scorbură profundă pe trunchi i
cilindrul central Iipsă( ( foto 73, 73a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, H 15 - scorbură pe trunchi i cilindrul central
putred( foto 74,.74a)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm1 H 15 - scorbură pe trunchi ş cilindrul central
putred( foto 76)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, H 12 - - înclinat Ia un grad care nu se poate
corecta prin Iucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului foto 77)

- 1 ex. pomi fructiferi bitulpinal O 20 -25 cm, H 4-5- scorbură pe trunchi i cilindrul
central putred( foto 78)

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 15 - 20 cm, FI 6 m- înclinat Ia un grad care nu se poate
corecta prin Iucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului ( foto 79)

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e is - 20 cm, H 6 m- înclinat Ia un grad care nu se poate
corecta prin Iucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului ( foto 81)
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În parcul Centenarului, uscat 80 — 100%:
- i ex. Robinia sp. (salcâm) e 30 cm, Fi 7m — uscat 80%(foto 2,2a,2b,2c,)
- 1 ex. pom fructifer O 20 cm, H 7m — uscat 80%(foto 4,4a,) — îmbrăcat în iederă
- 2 ex. Pinus sp. (pin) 0 20 - 25 cm, H 7-8 m — uscaţi 100% ( foto 8,9)
- 1 ex. Pinus sp• (pin) O 20 cm, H 6 m — uscat 80% ( foto 11,)
- 1 ex. Picea sp. (molid) ® 20 cm, H 6 m — uscat 80% ( foto 14)
- 1 ex. pom fructifer e 20 cm, FI 5m — uscat 80%(foto 26,)
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) O 18 - 20 cm, H 10 — uscat 100 %(foto 29),
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, H 8 m- uscat 80 %‚ cu trunchiul putred (foto

3t31a),
- 1 ex. pom fructifer bitulpinal e 12 - 15 cm, H 7m — uscat 100%(foto 32,)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, H 10 — uscat 80 %‚ cu trunchiul putred Ia

bază i mâncat de acarieni (foto 37, 37a)
- i ex. Quercus sp. (stejar) o 40 cm1 H 10 — uscat 80 %‚ cu răni multiple pe

trunchi (foto 39, 39a)
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) e 40 cm, H 10 — uscat 80 %‚ cu răni multiple pe

trunchi (foto 40, 40a, 40b)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 cm, FI 7 — uscat 80 %‚ (foto 49)
- i ex. pom fructifer O 6 cm, H 3m — uscat 100%(foto 54.54a, 54 b,)
- 1 ex. pom fructifer O 15 cm, H 4m — uscat 100%(foto 5555a)
- i ex. pom fructifer O 20 cm1 H 5m — uscat 100%(foto 56)
- i ex. Fraxinus sp.bitulpinal (frasin) e 6 - 7 cm, FI 5 — uscat 100 %‚ (foto 57)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 6 - 7 cm, H 5 — uscat 100 %‚ (foto 60)
- 1 ex. pom fructifer O 25 cm, H i — uscat 100 %‚ (foto 61)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, H 7 — uscat 100 %‚ (toto 68)
- 1 ex. pom fructifertritulpinal 010 - 20 cm, H 8 m- uscat 80 % (foto 70)
- 1 ex. pom fructifer 020 cm, H 4 m- uscat 80 %(foto 71, 71a)
- 1 ex. pom fructifer 0 20 cm, H 3 m- uscat 80 %(foto 72)
- i ex. pom fructifer O 20 cm, H 3 m- uscat 80 %(foto 75)
- i ex. Platanus sp. (platan) 06 - 7 cm, H 5 — uscat 100 %‚ (foto 80, 80 a)
- i ex. pom fructifer O 20 cm, H 4 m- uscat 80 %(foto 82)
- 1 ex. Acer sp. (ańar) O 25 cm, H 8 m- uscat 100 %‚(foto 83)
- 2 ex. Acer sp. (artar) e 25 cm, H 8 m- uscat 100 %‚(foto 84)
- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 15 cm, FI 7 m — uscat 80% ( foto 85,)
- i ex. pom fructifer 0 15 cm, H 4 m- uscat 80 %(foto 86)

In parcul Centenarului, Iipiţi de clădirile Iimitrofe:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, H 8 m Iipit de clădire, cu coronamentul dezvoltat

peste aceasta (foto 35)
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, H 8 - Iipit de gard, cu coronamentul dezvoltat peste

acesta ( foto 43)
- i ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 50 cm, H 10 - Iipit de gard, cu coronamentul

dezvoltat peste acesta (foto 46)
- i ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O iO cm, H 7 — Ia 10 de gard, cu coronamentul

dezvoltat peste acesta (foto 46)
In acest aviz nu au fost cuprinse exemplarele din tabel unde nu s-a specificat motivul

solicitării defriării ( 18 ex) + 8 ex, cu dimensiuni sub 5 cm.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr1 prin grija dvs.,
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evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu boca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor 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 308 ex. arbori
tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori in declin
biologiclinclinaţi; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi) cu circumferinţa
trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, în
locul celor 78 ex. defriate, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anuiui 2019,
primăvara anului 2020, 100 ex, în acest parc i 208 ex. în spaţflle verzi administrate de
ALPAB.

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 acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerU în aplicare a lucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţUlor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- 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 instituţU;

- 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 instituţU.

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

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

Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
ęi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 78 ex. - 42 ex. în declŕn biologic + 32 ex. uscate 80 - 100 %+ 4 ex.înclinaţi

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11 pppn2Q19.u
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. i730íi7i59J lT

CĂ TRE
Domnul

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1715932/06.03.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1730/07.03.2019, prin care ne solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea
imobilului din str. Tufanilor Ia nr. 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 21.03.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului cu nr. 5, str. Tufanilor:

- 1 ex. Abies sp. (brad) ® 15 cm, h 12 m —situat Ia aproximativ 2,5 m
faţă de casă i 1 m faţă de gard - degajarea cablului electric prin reducerea cu
0,3 m a ramurflor care-I afectează, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

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

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

Bd. Reina Bisabeta nr 47, cod pcştal 050013, sedor 5, Bucum, Románia

TeI: 021305.5500
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Deoarece Ia vizita în teren nu s-a putut constata că rădăcinile arborelui
afectează structura de rezistenţă a casei pentru reanalizarea şi soluţionarea
cererii dvs. privind emiterea avizului de specialitate este necesar să prezentaţi
Ia Direcţia de Mediu o expeńiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul
radicular afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici
atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI M.D.R.A.P
(http:i/www. mdrap. ro/Iista-exper[ilor-tehn ici-atestati).

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

3%
m I

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(hU:/iwww.nmb.roĺinstitutH/nrimariaIdirectUfdirectia mediuiavize arbori in consultarelavize arboń in consultare.php). pe data....
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rpmąnip2Ol
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1731, 11468(2018), 11759(2017)11716021, 168443, 1577248! l APR 209

CĂ TRE

Doamna

Str

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1577248/16.11.2017 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 11759/17.11.2017, completată cu adresele înregistrate Ia P.M.B cu

nr 1684443/27.11.2018, 1716021/06.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.

11468/28.11.2018, 1731/07.03.2019 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate

pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Dr. tefan Capa nr. 24, sectorul 5

conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub n. - Je către

notarul public & -. vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 14.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

În curtea imobilului cu nr 24 din str. Dr. tefan Capa:

Toaletare:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h 10 m — situat Ia aproximativ 0,3 m de gardul imobilului —

reducerea cu 1,5 m a ramurilor pendule spre trotuar si imobilul vecin precum şi reducerea

înălţimfl coronamentului până Ia nivelul blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi

prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea ]ucrărilor de echilibrare a

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază1 fără a se elimina ramurile tinere

de la baza acestora (primul etaj de şarpante)

Bd. Reina Elisabeta nr. 47, cod pcşIaI 050013, sedor 5. Bucureşd, Românía

TeI: 021.30555.00
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

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

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteríorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMariana POPA

Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,

* expefl Daniela VO1NESŞU
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 ornania2Q19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector §
offlce(aes5.ro
- Asociaţia de proprietari Ana Davila 6 (8 blocuri) - administrator domnul

Str Dr. Ana Davila nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa domnului administrator .. . ‚ înregistrată Ia
P.M.B cu nr 1716403/07.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1807/08.03.2019, prin care
ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborU situaţi în spaţiul verde aI
blocurilor din str. Dr. Ana Davila nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronam&ntelor de marĺ dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor

de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
rneteo nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate
In spaţiul verde lateral bloc A 2:
:2 ex. Tilia sp. (tei) e 80 cm, h 12 m
In spaţiul verde Iateral bloc A 1:

1 ex. pom fructifer e 20 cm, h 6 m
In spaţiul verde bloc B1:
- 1 ex. pom fructifer e 40 cm, h 10 m
Spaţiul verde spate bloc A3:
- 1 ex. pom fructifer e 25 cm, h 8 m
Spaţiu verde central, amenajat ca un părculeţ:
- 5 ex. Tilia sp. (tei) e 40 - 60 cm, h 14 - 16 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 5 ex. pom fructifer e 20 - 40 cm, h 6 - 9 m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) e 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
Spaţiul verde Iateral bloc B3:
- 5 ex. pom fructifer O 20 - 30 cm,

Nr. 1807/1716403! 1 2. AFR. 2Ü9

h 6 - 10 m

Bd. Regina BisabeU nr 47, cod poştal 050013, sedors, Bucureşd. Románia
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- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 10 m
-llex.Acersp.(arţar)020-6Ocm,hlO-14m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 060 cm, h 12 m
Spaţiui verde bloc B2:
- 1 ex. Paulownia sp. (arboreie prinţesei) e 60 cm, h 14 m
Spaţiul verde bloc A4:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
Defriare cu extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde faţă bloc Ai:

: ex. specie neidentificată 020 cm1 h 5 m - uscat 100%
In spaţiul verde bloc 81:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 040 cm, h 8 m- uscat 100% - îmbrăcat în iederă
Spaţiul verde faţă bloc C:
- 1 ex. pom fructifer 0 40 cm1 h 8 m — prezintă ciuperci saprofite pe tot trunchiul i
arpante — stare fitosanitară precară
Spaţiu verde central, amenajat ca un părcuIe:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 cm, h 10 m — cu trunchiul despicat până Ia bază, cu o
arpantă ruptă
- 1 ex. pom fructifer 0 25 cm, h 10 m cu trunchiul putred si despicat
Spaţiul vede între blocuriie A3 i A4:
- 1 ex. pom fructifer 0 40 cm, h 8 m - uscat 80% - îmbrăcat în iederă
Spaţiul vede lateral bloc 83:
- 1 ex. pom fructifer 0 25 cm1 h 10 m — cu scorbură ia bază, flpsă cilindrul central, scorburi
muitiple pe trunchi

Precizăm că arborii prăbuiţi din: Iaterai- spate bloc C ( 1 ex.), părculeţ ( 1 ex.),
spate bloc A4 (2 ex.) vor fi ridicaţi potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea
Normelor de protecţie a spaţiiior verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 art. 6, alin. 4, pct.
a « în cazul prăbuşirü unor arbori/ramurĄ datorită înregistrărä fenomenelor meteorologice
nefavorabUe, proprietarä/administratorü Iegali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea
rădăcinilor şi ridicarea materialului Iemnos pentru decongestionarea zonet În Iocul arborilor
dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborü deterioraţi se vor aplica tăieri de
corecţie»

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

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

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

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

Bd. Regina Disabeta nr. 47. cod poştal 050013. sedor 5, Bucweşt, România
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare
i căzuţi în urma fenomenelor meteo extreme, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 31 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului
de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde ai
biocurilor, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

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

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

Pentru obţinerea avizuiui de defrisare a nucului în declin biologic din părculeţui
central am trimis o solicitare Ia Direcţia pentru Agricultură A Municipiului Bucureşti, singura
autoritate competentă În eliberarea acestuia.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 44 ex. arbori
Defrişare — 7 ex, din care 3 ex. uscate 80 - 100% + 4 ex. în declin biologic
Arbori prabuiţi — 4 buc

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maila &fpPA
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l DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Doamna
Str. -

Referitor Ia adresa doamnei -. înreistrată Ia P.M.B cu nr.
1716815/08.032019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1836/11.Oj.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului
din str. Dr Victor Babeş nr. 7, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 21.03.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviţanul localităţilor cu modifcăriIe şi competările ulterioare, H.C.G.M.B. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
In curtea imobilului nr. 7 din str, Dr1 Victor Babeş:
- 1 ex. pom fructifer O 30 cm1 h 10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. specie neidentificată O 25 cm, h 8 m — prezintă 2 arpante rupte, singura
arpantă rămasă este exfoliată ęi putredă

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului )egal al terenului ( cu acordul
tuturor proprietarilor din imobil), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, astfel:

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

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

Nr.1836/17168151l ĽAF(L 2C19

Bd. Regina Elisabeta nr 47. poştal 050013, sedor 5, Bucureş, Riiânia
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Precizăm că proprietatru(/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţíe a tăierilor, în

caz contrar apücándu-se sancţiuni conform art 6, pct, B din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr

30412009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în

funcţie de specie), în curtea imobilului aflat în administrarea A.F.I., cu distanţei

reglementare faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din

primăvara anului 2019, conform angajamentului de plantare.

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

aveţi obligaţia de a anunţa Dk-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 este valabil numai insoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.
Prezentul aviz are termen de valabiHtate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex. arbori
Defrŕşare — 1 ex. în decün biologżc

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mąriana POPA

Şef Serviciu Acordufl şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

Întocmit
expefl Florentina POPESCU /5 ex.105.04.2019

10. APR 2O9

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http:fl.pmb.roIinsţilutiűprimaría/direcli/dÉrectia mediu/ayize arbori n consultare/avize arbori n consuttare.nhp), pe data da

Bď Regina Ebsabeta nr 47. 00d poştai 050013. sedDr 5, Bucureşt Rcnänia I
T&: 021.30555.00
hUpJÍ.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ro!nanĘa2O1<.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucuregi

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr 8B, sector 1

Spre ştiinţă

- Domnul

Referitor Ia adresa domnului -

‚
înregistrată Ia P.M.B cu nr

1718060/13.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1944/14.03.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru unii arbuşti situaţi în Parcul Centenarului, parc aflat Ia

interscţia străziior Dr. Dumitru Bagdasar cu Nicolae Paulescu, sectorul 5, vă facem cunoscut

că Ia veriFicarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Leg nr 2412007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi compietăriie ulterioare, H.C.G.M.B.

304/2009, avizăm:

Toaletare:

ĺn Iateralul parcului, spre trotuar

- 16 ex. Thuja sp. (tuia) O 2 - 8 cm, h 2 - 3 m - aplicarea Iucrăńlor de corecţie,

echilibrare i ancorare în vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI terenului,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

Nr.1944/17180601 12. A?R. ZO9

Sd. Regina Elisabeta nr. 47. ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşb. Románia
TeI: 021 305 55.00
hUp:/ivnNI pmb.ro



spaţiüor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi, în perioada de repaus vegetativ

a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic a? acestora (cu

excepţia eUminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

PrecLzăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurflor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărűor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnoogiei 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 este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Cuiturii

conform Legii nr. 42212001 privinđ protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ta data emiterü.

Toaletare — 16 ex. arbuşti

DIRECOR EXECUTIV,

Simona-Maťana POPA

đir$

biu 1))
7J

Şef SeMciu Acorduri şi A vize,

expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,

expert FIorentfna iS ex.iO504.2019

*1

prezentul aviz a fost postat pe si(e-uI PMB
10. APR z:&

(hhDJtw.nmbroJinsţituĺiVprimariaidIrecţiiĺdirectip mediu/avizę arbori in conşultareĺpvize arbori in cpnsultare.Dht», pe data de

IttAQ4
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PRIMĂRIA MUNICIHULUI BUCUREŞTI romania2Ol9.eu
F1.: OOT&.Sj1COMjJ

DIRECŢIA DE MEDIU

l ‘ Ir li3

Nr. 1945117181311 t.

CĂ TRE
Doamna

Str . . . - sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1718131113.03.2019 şi
O ia Direcţia de Mediu cu nr. 1945/14.03.2019, prin care ne solicitaţi emiterea

avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea
imobilului din str. Dr. Frederic Joliot Curie nr BA, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanui Iocaiităţiior, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului cu nr. 8A, str. Dr. Frederic Joliot Curie:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 12 cm, h 7 m —situat la aproximativ 0,4 m
faţă de casă i 1,5m faţă de gard, înclinat 150 fată de verticală - reducerea cu
maxim 1, 5m din Iungimea ramurflor care afectează imobflului, în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteo
nefavorabfle, cu aplicarea Iucrărflor de echiiibrare a coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea Iucrărflor de ancorare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal aI terenului,
cu acordul tuturor iocatariior, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiiior din jur i a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

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

Bd. Regina Đisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucurefl. Rmnia
TeI: 021.305.5500
http:I/wą.pmb.m



Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare
exemplarului din specia Abies, este necesar să depuneţi, în completarea
documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu
Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr 42, sector 5, o copie a actului de
propietate aI terenului pe care se află arborele i un angajament de plantare
în compensare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de
Ministerul Culturii conform Legii nr. 42212001 privind protejarea
Monumentelor lstorice cu completările şi modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de Ia sediul Direcţiei
de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr 45 - 47, mansardă, aripa
Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul -
marţi între orele 9 -14.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
SimopaMaŕiána POPA

j j efservkîu Avize $ Acorduri,
expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
expefl Florentîna POPESCU i 5 ex.IOB04.2019

1 0. APR 2WIL

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:ltwww.ombroflnstitutiilnńmadaldirectiildirectia mediu/avize arbori n consultarelavize arbori ín consultarephp), pe data....

Bd. Reína Eäşabeta nr. 47. wd poaJ 050013. scr 5, Buc,nşü. Rc,nâ,,ia

T&: 021.30555.00
http:flwww.pmbm
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1124,1175911709106, 1688634/ 16. 4PPj

CĂ TRE
Fam. i

Fam.
Doamna

Doamna -

Doamna
Fim

r Str.

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii EdititareSeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sectQr 5
- Doamna

-

Referitor la adresa AES nr. 11582ĺ22.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr( 1688634/11.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11759/12.12.2018, prin care ne transmitsolicitarea doamnei proprietar aI imobilului din str Dîrste nr. 14, sector 5) deemitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobiluluí dín B-dulPieptănari nr. 25 (arborele a crescut prin gardul imobilului spre str. Dîrste, sector 5)completată cu adresa Direcţiei de impozite i Taxe a Sectorului 5 înregistrată Ia P.M.B cunr. 1709106/14.02.2019 şi ta Direcţia de Mediu cu nr. 1124/15.02.2019, vă facem cunoscutcă la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2019, s-a inventariat următorui materialdendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrareaspaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie ulterioare,H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
ln curtea imobilului cu nr, 25 din B-dul Pieptănari în spatele acestuia spre str. Dîrste:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) SOcm, h 14 m — cu trunchiul ieit prin gard i coronamentuldezvoltat spre stradă I imobilul din str. Dîrstei nrl4 - eliminarea ramurilor uscate şireducerea cu 1/4 din votumul coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţiimeteo nefavorabile — pe trunchi prezintă o scorbură Ia aprox 3,5 m faţă de soI

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşlaí 050013. sedor 5. Bucureş, ROmŠnIa
TeI: 021.305.55.00
hhp:/&wňv.pmbsc



Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarilor Iegali ai terenului pe care se

află arborele, evacuindu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se

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

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).
Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apücándu-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 proprietarilor terenului pe care se află

arborele sau neimplicarea acestora, conform Codului CiviI art. 612, 613,

administratorul Iegal aI terenului afectat de arbore (Primăria Sectorului 5) poate (

interveni asupra ramurilor care periciitează circulaţia autolpietonală i doamna

Codrea Coca asupra ramurilor care afectează imobilul din str. Dîrste nr. 14.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXIJTIV,

Simona-M

41
Intocmit,

expert Fiorentina POPESCUM exnoo42019

i 2. APR 1U

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(httoIůw.nmb.roIinstilutWprimariťdirectíUdirectia medĚu/avize a,bor in consultareiavize arbor n consultprenhp, pe đata....

Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor 5, Bucureşt. Ramánia
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUIBUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2011117185681
76,

21)19

CĂTRE
Primăria Sectorułui 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

o Spre ştiinţă:
- Amenajare Ediiitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office(aes5. ro
-Asociaţia de proprietari a biocului M123C — administrator

Str. SoId. I!ie Mihail nr 6, sector 5

Referitor Ia e - mailul doamnei administrator ‚%
‘,“

înregistrat ia RM.B cu nr 1718568/14.03.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.
2011/ 15.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru
unii arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului M123C din SoId. ilie Mihail nr 6,
sector 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de
21.03.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a voĺumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor la condiţü meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
- 2 ex. pomi fructiferi e 20 - 25 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (trasin) ® 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 40 cm, h 10 m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, seor 5. BuajťeşU, România
T. 021 305 55 00
hflp lWmwpmb ro



n aliniament stradal:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e 20 cm, h 10 m
Spaţiul verde Iateral bIoc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI

terenuiui Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

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

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6

din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul

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

poate executa în orice perioadă a anului).
Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar apíicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ef servîciu Acorduri i Avize,
expert Danieia VOINESCU

Ř
Întocmit

expert Florentina POPESCU / 7 exJlQ.042019

i 2. ?R. 7ÜJ.

prezentul aviz a tcst postat pe site-uI PMB
(hItp://w.w.pmbro/instituĺWprimariaÍdirectiiĺdirecţja mediuiavíze artori in consułtprclpvize arboń in consultarenhn), pe data....

Bd. Regina Elisabeta nr 47, -: poştal 050013, sedor 5, Bucure, Románia I ‘?
ŢeřO2l.305.5500 ( V
hupííwww.pmb ro I LJKAS
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PRiMĂRIA MUNICIHULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

16. APIŁ?'Jly

CĂTRE
Administraţia Spitalelor i SeMciilor Medicale

Str. Sfânta Ecaterina nr 3, sector 4

Spre ştiinţă:
- Spitaiul Clinic Prof. Dr. Th. Burgheie,
Sos. Panduri nr.20, sector 5

Referitor Ia adresa domnului sef serviciu administrativ Căldăruse Nicoiae,
înregistrată ia P.M.B cu nr. 1719220/15.03.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 2052/
15.03.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în
spaţiul verde ai Spitalului Clinic Prof. Dr. Th. Burghele din sos. Panduri nr. 20, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat
următorui material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior cu modificările şi completările în
vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelcr de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor

de echilibrare în vederea eliminăńi dscului de frângere şi prăbuşire a ramuňlor Ia condiVi
rneteo nefavorabile şi eüminarea ramurflor uscate
In parculeţul de Ia poartă Ia magazin:

- 2 ex. Ailanthus sp. (plop) e 20 - 50 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 30 cm, h 14 m - reducerea cu 1/2 a volumuíui coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eíiminăäi ńscului de
frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţi meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlcr
uscate
- 6 ex. Prunus sp. (corcodu) 0 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. trituipinal (corcodus) e § - 10 cm1 h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcodus) e i0 - 12 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) 0 io cm, h 4 m
- 12 ex. Uimus sp. (ulm) e 30 - 50 cm, h 10-12 m
- 5 ex. TUia sp. (tei) 020 - 50 cm, h 10-12 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) 030 - 40 cm, h iO - 12 m
-i5ex.Acersp.(arţar)e20-5Ocm,h 10-12 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20 - 30 cm, h 10-12 m

ex. Robinia sp. (salcâm) o io - 30 cm, h 7 - 12 m
In faţă clădire recepţie:
- 1 ex. Ulmus sp. bituipinal

Nr. 2052! 1719220!

(ulm)020-25cm,hio-12 m

Sd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşţ România

Tel: 021 .30555 00
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Lateral poarta intrare dinspre sos. Panduri, Iăngă gard
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 30 cm1 h 14 m - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrnre în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
Spaţiul verde spate imobil ( între recepţie ęi gard):
- 2 ex. Acer sp. (artar) e 25 - 30 cm, h 10 m
- 8 ex. Ailanthus sp. (plop) 0 i0 - 40 cm1 h 10 - 12 m
- 3 ex Platanus sp. (platan) e is cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020 cm1 h 10 m
- 10 ex. pomi fructiferi e 20 - 25 cm1 h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40 cm1 h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 30 crii, h 12 m
Spaţiul verde zona computer tomograf:
- 12 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 - 50 cm, h iO - 14 m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) e 20 cm1 h 10 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (plop) e io - 50 cm, h 10 - 14 m
- 9 ex. Acer sp. (artar) 020-40 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Aesculus sp. (castan) e 30 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 4 ex. TiIia sp. (tei) 030 - 50 cm, h 10-12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm1 h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 40 cm1 h 10 m

Arbori în declin biologic:
In parculeţul de Ia poartă Ia magazin:
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) e so cm1 h 4 m — uscat 80% - foto i
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 5 cm1 h 12 m — cu trunchiul putred si exfoliat- foto 2
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 40 cm, h 12 m — uscat 80% - foto 3
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 30 cm, h 12 m — cu scorbură profundă pe trunchi Iipsă cilindrul
central - foto 4
Lateral poarta intrare dinspre sos. Panduri, Iângă gard:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 40 cm, h 10 m — cu scorbură profundă pe toată Iungimea
trunchiului, Iipsă cilindrul central - foto 5

1 ex. Populus sp. (plop) 0 40 cm, h 10 m — cu trunchiul despicat i putred - foto 6
In faţă clădire recepţie:
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 25 cm, h 10 m cu scorbură pe toată Iungimea trunchiului, cilindrul
central putred - foto 7
Lateral poarta intrare dinspre sos. Panduri, Iângă gard:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 30 cm, h 12 m —cu scorbură Ia colet, Iipsă cilindrul central-foto 8
- 2 ex. Populus sp. (plop) 0 30 cm, h 12 m — Iipiţi de gard pe care-I afectează - foto 9, 10
Spaţiul verde zona computer tomograf:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 30 cm, h 10 m — cu scorbură Ia colet, Iipsă cilindrul central -

foto 11
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 30 cm, h 12 m — cu scorbură pe tot trunchiul, Iipsă cilindrul central
-foto 12
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 30 cm, h 10 m — îmbrăcat în iederă cu scorbură profundă
pe trunchi Iipsă cilindrul central - foto 13
- 1 ex Aesculus sp. (castan) e 40 cm1 h 10 m —cu scorbură pe trunchi Ia aprox. lm de sol,
cu Iipsă cilindrul central - foto 14

„—4

Bd. Regina Elişabeta nr. 47. ccd poştal 050013. sector 5. Bucweşt, România /
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- 1 ex. Acer sp. (artar) O 30 cm, h 10 m - cu scorbură pe trunchi Ia aprox. lm de sol, cu
Iipsă cilindrul central — spate clădire magazin - foto 15
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 40 cm, h 10 m - cu scorbură profundă Ia zona de inserţie, cu
lipsă cilindrul central—Iateral policlinică -foto 16
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30 cm, h 12 m - cu scorbură pe trunchi, cu Iipsă cilindrul central - foto
17
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 30 cm, h 12 m - cu scorbură pe trunchi Ia aprox. lm de sol, cu
Iipsă cilindrul central - foto 18
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40 cm, h 10 m cu scorbură pe trunchi Ia aprox. lm de sol, cu
lipsă cilindrul central - foto 19

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

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 17 ex.
arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul
de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector
5, următoarele:

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

compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia plantării a Wýex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului
de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul
Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în
ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 121 ex. +1* ex în declin biolgic + 2 ex. Uscate 80 — 100%, până Ia eliberarea
avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari

efsewiciu Acorduri i Avize,
expert Daniela VOINESCU

t

Întocmit,
expefl Fiorentina POPESCU ű ex.ti 1.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpi/www.pmb.rolinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbod in consulţpręiavize arbori n consultare.ohp), pe đata....

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Buwreşti, Romănia

TeI: 02130555.00
htipitvň'nv.pmb.ro
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IG. &PR.2019

CĂ TRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Eđilitară i Salubrizare S.A.

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

oWiceaes5.ro

- Doamna C -

Referitor Ia adresa doamnei i, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1719364/18.03.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 2105/19.03.2019, prin care ne soiicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii

Freamătului în dreptul imobilului cu nr. 15 sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 21.03.2018, s-a inventariat următorul materiai dendrologic

pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completările uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

ĺn plantaţia de aliniament a străzii Freamătuiui in dreptul imobilului cu nr. 15:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea

eliminăńi riscului de frângere i prăbuire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabUe i

eliminarea ramurilor uscate

Nr.2105/1719364/

Bd, Regina Disabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşli, România

Tel: 021 305.5500
hHp://vôwŁpmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS5,

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

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

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.CGM.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

SimoWa9OPA

ŞefSewiciu Acorduri şi Avize,

7' expefl Danieia VOINESCU

Ř
lntocmit,

expefl Florentina /6 exJl 1.04.2019

prezentul aviz a ĺůst postat pe site-ul PMB j i IPR 2019
(http:/tw.ymbrorinştitutiVprimaria/directii/direçţia mediu/avize aWori in consultare/avize arboń in consuhare.php), pe data de

BdRena9abeta nr 47 cod poşt 050013. sedor5, Bucureşt. Rrárna

‚®l l



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ĺ9ťP9J)!9%J
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2144117199761 16 4. 2Ú;

CĂ TRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

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

offlceaes5.ro

- Domnul

sector 5

Referitor la adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1719976/19.032019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2144114.032019, prin care ne soHcită

emiterea avizului de specialitate pentru unii arbuşti situaţi în spaţiul verde faţă bloc din str.
Dumbrava Nouă nr. 1, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în

data de 21 .03.20191 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii

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

cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm

Toaletare:

În spaţiul verđe faţă bloc ‚ spre trotuar;

- 7 ex. Thuja sp. (tuia) S 2 - 6 cm1 h 1,5 - 2 m - aplicarea Iucrărilor de corecţie,
echiiibrare i ancorare în vederea eliminădi riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia
condiţi meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

Bd Regina Eiisabe!a nr 47. &id poşlM 050013, sedor5, BLrne, România
T 021.305.55.00
hIlp:/NNNI.pmbro



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,

evacuîndu-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces1 luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierUor, 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 — 7 ex. arbu$1

DIRECTOR EXECUTIV,

Sim POPA

DEľv7

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

Ř
Întocmit,

expefl Florentina 16 ex.I1 1.042019

2-
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:ĺěwDmb.roIinstitutiUprimariatdirectiiidirectia mediu/avize arbori in consuIiareavize arboń n çonsuItarephp, pe dala de

Bd. ReginaEbşabeta nr. 47, çod pştaI 05Q013, sedor 5, Buçureşt. R&tăna

httpJ1wpmb w 4__.)(
S0 C DOI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
riintr,emccn. ;‚)

DIRECŢIA DE MEDIU

?&U

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlcec&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 7
Str. Amurgului nr 14 cnntor 5
- Doamna l
Str. i :.

- sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 1871/26.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721/25.032019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2333/ 26.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spatele blocului 7 din str.
Amurgului nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
01.04.2019, s-a inventariat următorul materiał dendrologic pentru care conform Legii nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăňlor

de echilibrare in vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii
rneteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate
In spatele blocului:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 25 cm, h 12 m
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
In spatele blocului:
- 1 ex. Acer sp. (aŔar) e 30 cm, h 3 m — cu scorbură pe trunchi, cu cilindrul central putred i
atacat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

Nr. 2333/ 1721498!

Bd. Reina Disabeta nr. 47. cad poştal 050013, sedor5, BucureşU, România
TeI: 021.305.55.00
http:/.pmb.ro



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

304/2009 prívind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada đe repaus vegetativ a arborilor (primăvară/tcamnă) pentru a nu fi afectat

echiiibrui biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa in orice perioadă a anuiui

- defrişarea şi scoaterea rădăciniior arborelui se va executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiHor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorui Iegai ai terenuiui este răspunzător de siguranţa bunuriior

şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr 30412009, aveţi obligaţia piantării a 6 ex. arbori tineri cu balot

de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înăiţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectánd distanţa

reglementară faţă de clădiri şż reţeie de utiiităţi, în perioada optimă de piantare din toamna

anuiui 2019 / primăvara anului 2020.
La finalizarea iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.

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

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

art, 4 din acelaşi act normativ.
Defrişarea arboreiui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizułui să il afişeze, în

copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de vaiabifltate 2 ani de la data emiterii.

Toaietare — 1 ex. arbore
Defňşare — 1 ex. în decIin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian POPA

d

ef serviciu Acorduri i Avize,

expefl Daniela VĘSCU

ĺntocmit,
expefl Fiorentina POPESCU /7 exi12.04.2019

‘i L 1S&K.

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(htto:Uw.pmb.roĺinstitutii/nrimariaĺdirectii/directía mediu/avize arbori n consultarn/aWze arbon in consultare.pjrn), pe data....

Bd Regina Ehsabeta nr 47, ccd poştal 050013, sector 5, Buaireşt, Románia

Tel: 021305.5500
http:Ilwwwpmb.ro
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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19. PL.PR1'9

CĂTRE

Direcţia Generală
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offÎceaes5.ro
- Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr 8B, sector 1
- Colegiul tehnic Energetic
Aleea Pođul Giurgiului nr. 5, sector 5
energetic bucurestiyahoo.com

Referitor la adresa ALPAB nr. 2901/14.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr

1720367/20.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2172/ 21.03.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea Colegiului tehnic Energetic

din Aleea Podul Giurgiului nr. 5, sector 5, Ia verificarea efectuată pe teren în data de

01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu

modificările i completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
In curtea colegiului:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavcrabfle şi eëminarea ramudlor uscate:
- 1 ex. Popuius sp. (plop) O 40 cm, h12 m — doar Iucrări de eliminare ramuri frânte i

echilibrare
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 cm, h 10 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 30 - 70 cm, hlO - 14 m
-l3ex.Acersp.(arţar)e20-SOcm,hlO-12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, h 12 m
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-50 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal(dud) O 20 - 25 cm, h 9 - 10 m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30 - 40 cm, h 10-12 m
Lateral Cămin:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) 020 - 50 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) 020 cm, h 10 m

Nr. 21 721 1720367!

Bď Regina Ekabeta rw. 47. poşal 050013, sedor 5, Btareşti. Romârda

Tet 021305.5500
htlp:/iwww.pmb. ro



Defrięare cu extragerea rădăcinilor;
In curtea colegiului:
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) ® 50 cm, h 12 m — cu trunchi putred i despicat Ia vârf
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) e 60 cm, h 10 m — cu trunchi putred i despicat
- 1 ex. trunchi Populus sp. (piop) ® 30 cm, h 6 m — cu trunchi putred i uscat Ia vârf
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 30 cm, h 6 m - uscat 1 0Q%
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) e 40 cm, h 6 m — cu trunchi despicat, uscat 80%
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) e 40 cm, h 6 m — uscat 100% - spre blocuri
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 cm, h 10 m - uscat 100%

Lucrărűe avizate se vor executa prin grija administratoru)ui Iegai aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel

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

- defriarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se va executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru
plantarea de material dendrologic tănăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 22 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde Iiceu, respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/
primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de piantare conf. art 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.
nr. 304i2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabiIitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 32 ex. arbori
Defrişare — 7 ex. - 4 ex. uscate 8O - 100% i 3 ex. în decIin biologic

DIRE1tR EXkUTIV

Sim#» efserviciu Acorduri i Avize,

\\ ‘ŇĂQR)4nů expefl Daniela VOINESCU
\\-IIt 4'-S
\\°‚ ii Á ‘

Întocmit, “t
i APR. 2110 expefl Florentina is ex/12.04.2019

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
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19, ÂîQ2ţjjg
CĂTRE

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

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oWiceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M214 — preedinte
Str. Petre Ispirescu nr 17, sector 5

Referitor Ia adresa domnului preedinte i, înregistrată la P.M.B cu nr.
1721388/22.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2250/ 25.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului M 214
din str. Petre lspirescu nr.17, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologřc pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminării ńscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavornbile şi eliminarea ramuńlor uscate
Spaţiul verde faţă &loc:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 30 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) 0 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 25 cm, h 5 m — doar 1 m din lungimea ramurilor pendule spre
trotuar cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eíiminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde lateral bloc, spre case:
- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 40 - 50 cm, h 10 - 12 m — îndepărtarea trunchiului uscat 80%
i despicat
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, h 10 m
Spaţiul verde lateral bloc, spre str. Petre lspirescu:
- 3 ex. Acer sp. ( arţar) 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, 1, 10 m

Nr. 2250! 1721388!
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Aliniament stradal str. Petre Ispirescu:
-lex.Acersp.(arţar)020 cm,hlOm
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Jateral bloc, spre parc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, h 14 m - uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in 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 avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocuiui, respectând distanţa
reglementară faţă de ciădiri 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 Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din aceIaşi act normativ.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 19 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR E
Simona-Mari

efsewiciu Acorduri .şî Avize,
exped Daniela VOINESCU

Întocmit
expefl Florentina POPESCU n ex./12042019

u
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htt:/ĺw.mbro/institutiUnrimariaÍdirectii/directia mediu/avize arbori in consultareíavize arbori in consultarephp), pe data....
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl romania2Ol9.eu
-fl

DIRECŢ1A DE MEDIU

CĂ TRE
PrimărÎa Sectorului 5

Direcţia Generaíă Operaţiuni - Direcfia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
SenńciuI Administrare Spaţíi Verzi şi Parcuń
Str Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(&aes5.ro
- Doamna (

Str ‚sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2831/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.R cu nr
1721859/25.03.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 2331/26.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în trotuarul străzii Brezoi răsărit
spontan de sub imobilul cu nr. 31 sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia veriFicarea efectuată
pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Trotuarul străzii Brezoi Ia nr. 31:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) tritulpinal e e - 7 cm, h 8 - 9 m — răsărit spontan de sub
casa cu nr. 31 a cărei structură o afectează.

Lucrăriie avizate se executa prin grija administratoruIui iegal ai terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Nr. 2331/1721659/ 79 4fl 2019
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiuui de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia1 în funcţie de specie), în zone deficitare în vegetaţie din sectorul
5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă
de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2000.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. răsărit spontan de sub casă

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim - a POPA

Q Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,
Expefl Danieia VOINESCU

Întocmit
Expert Florentina íG ex./12.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/tw.Dmb.roIinstitutii/primaria/directiUdirectia mędiu/avizę arbori n consultarelavize arbod in consultarephp), pe data

de

Regina Eisa nr. 47. flI O513, sedor 5, Bucureşt, Rán

____________________

TeLO21.30555OO I ].httpÍIv'ąpmbro %

_________



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1.ş.:'.:.:

\flJ Direcţia de Mediu
POMANIA
1918-20181 SAOBÄrCPIM iMPflEUNÁ

Nr. 2334I17215OOI 9. APR 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a b(ocului 93 A, sc.1
Str, Vedea nr ctor 5
-Domnul
Str. . bI. ‚ sc. -. et. ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 1862/26.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1721500/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2334/26.03.20191 prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiui verde aI blocului 93A din
str. Vedea nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Spate bloc, Iângă Iocul de parcare nr.6:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) 15 - 20 cm, h 8 - 10 m - reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare ín
vederea eliminădi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramuńlor uscate
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spate bloc, Iăngă scară:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, h 8 m — crescut Ia aprox. lm de structura de
rezistenţă a blocului pe care — I afectează

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfeL
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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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 1 ex. arboń
Defrişare — 1 ex. arbore care afectează structura de rezistenţă a blocului.

Şef Sezviciu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

lntocmit,
Expefl Florentina POPESCU I 7 exJl5.042019

prezeniul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
(http//.nmb.roIinstitutä/pnmaria/dŕreclíiIdirectia mediuíavize arbori n consuItiavnprbori n consutare php), pe data de...,
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Direcţia de Mediu
POMANIA
IO1B 2DISIS4nDÁTCPM IMPPWNA

19. APR 2Or

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari Rloc Z4
Str.Crizantemelor nr. 16. bI. Z4, sector 5
-Domna
Str - bI. 1..., sc. sector 5
i

Referitor Ia adresa AES nr. 1870/26.02.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1721502/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2335/26.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde spate bloc Z4 din
str. Crizantemelor nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Spaţiu verde spate bloc Z4 sc. 3:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) ® 50 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea
eliminădi dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meieo nefavorabfle şi
eliminarea ramuńlor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate bloc Z4 sc. 2:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 50 cm, h 12 m - cu multiple scorburi pe trunchi, prezintă
ciuperci saprofite

Nr. 233511721502/
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

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

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

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

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Marian PA

1j'

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
i Expefl Daniela VOINE CU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU /7 exJlS,04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(hflp://w.pmb.roIinstitutiUprimariaidirectiiIdirpctia mediuiavize arbori in consultare/avize arboń in consuItare,hp), pe data de
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Nr. 2337, 234711721505, 1721623/ 19, APR. 2Ű19

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offĺceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari Calea Ferentari 76A — preşedinte I
Calea Ferentari 74-7RA, sector 5
-Domnul I -

f

Referitor Ia adresele AES nr. 1873/26.02.2019, 2792120.032019, înregistrate Ia
P.M.B cu nr. 1721505/25.032019, 17211623/25.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2337/26.03.2019,2347/26.04.2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru arborii situaţi în spaţiul verde — scuar din vecinătatea blocului situat în Calea
Ferentari 74-76A, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiHor verzi din intravilanul Jocaiităţilor cu

O
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Spaţiu verde — scuar in domeniul public situat între blocurile 3C Calea Ferentari nr. 72
şi blocul din Calea Ferentari 74-76A:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăälor
de echilibrare în vederea eliminădi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate
- 2 ex. Tilia sp. (tei) ® 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
-4ex.Acersp.(arţar)020-SOcm, hlO-12m
- 10 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 15 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 15 - 17 cm, h 10 - 14 m — eliminare trunchi uscat 100%
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 040 - 6Ocm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30 - 25 cm, h 10 - 12 m

La intrare spre blocul 76A, îm alveolă:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 40 cm, h 14 m

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod poşlal 050013, sedor 5, Bucureşh, Ramânía

TeI: 021 .30555.00
hUpJtwpmb.ro



Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde — scuar in domeniul public situat între blocurile 3C Calea Ferentari nr. 72
şi blocul din Calea Ferentari 74-76A:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 040 cm, h 10 m — cu scorbură Ia aprox. 2 m pe trunchi, cu cilindrul
central putred
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) O 80 cm, h 5 m — uscat 100%
- 4 ex. Specie neidentificată 0 15 - 20 cm, h 8 - 10 m — uscaţi 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 11 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 22 ex. arbo
Defrişare — 6 ex. arbonf5 uscaţi 80 - 100% şi unuI în declin biologic)

Şef Serviciu Acorduri şî Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit
Expefl Florentina POĘ$CU,7 ex./1504.2D19

prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB ó(http:Upmb.roiinstitutü/primariaJdirectiiidirectia mediuĺv4z-ori in consultare/avize arbo n ĆonsuItare.ph), pe data de
il ftLU
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ROMAN IA
‚9I6-2OI8iMfl9Ä1OflM IMPPEUNĂ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verif]care Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofťice(aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 132A — preşedinte
Str. IIie Mihail nr. 13, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 1686/21.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721509/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2338/26.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru 3 ex. arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului
M132A din str. IIie Mihail nr. 13, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Faţă bloc:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20 cm, h 6 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlcr Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Faţă bloc, Iângă scară:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 60 cm, h 1,5 m — uscat 90%, cu trunchiul putred şi despicat

Exemplarul Tilia sp. (tei) a fost recent toaletat şi na mai necesită alte intervenţii.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

Nr. 2338/1721509/
•

Bd. Regina Elisabela nr 47. cod poştal 050013. sedor5, Bucumşü, Románia
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul biocului 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
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mj7IanąĘOPA

i( ŞefSetviciu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

t.

!n tocmit,
Expefl Florentina POPESCU n ex./15.04.2019

i 7. APR 2019
prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
(http:/I,cmb,roIinstitutiUprimariaĺdirectii/directia mediu/avize arbcri in consultare/avize arbcri in conşuflare.php), pe data de
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofťicecEaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 3C
Calea Ferentari nr. 72, sector 5
-Doamna i

I ‚sector5
Referitor Ia adresa AES nr. 1685121.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1721511/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2339/26.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru 3 ex. arborii situaţi in spaţiul verde aI blocului 3C,
sc.C din Calea Ferentari nr. 72, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Spaţiul verde faţă bloc, dreapta intrare bloc sc.C
- 2 ex. Acer sp. (arţar) e 20 -25 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamenielr
de mari dimensiuni, cu apĺicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eĺiminării riscului de
frăngere şi prăbuşire a ramuńior Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurflor
uscaie
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, stânga intrare bloc sc.C:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 cm, h lOm — uscat 100%, cu trunchiul putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 2339117215111
19. p1G
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform 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. 304/200g, aveţi obiigaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectănd distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304i2009,
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. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 2 ex. arbori
Defrişare — l ex. arbore uscat lOO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ia QPA

‘ t. ‚ Şef Serviciu Acorduri şî Avize,
\ .‚. Expert Daniela VOINESCU
S

%ť

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU i 7 ex./15.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(httpJi.pmb.raIinstitutiiiphmaria/directiiĺdirectia mediu/avize arbori in cansultareiavlze arboń in consultare.php), pe đata de
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CĂ TRE

Str. - „ sector 5

Spre ştiinţâ:
- Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 1674/21.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721541/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2341/26.03.2019, prin care ne transmit
solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în curtea
imobilului din str. Elena şi Vasile Cojocaru nr. 64, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.S. 304/2009, avizăm:
Toaletare;
In curtea imobilului cu nr. 64 đin str Elena şi Vasile Cojocaru
- 2 ex. Tilia sp. (tei) ® 40 — 50 cm, h 12 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4
din volumul coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile
— exemplarul situat Iângă gardul imobilului vecin, prezintă pe trunchi scorbură profundă cu
Iipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se
află arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Nr. 2341/1721541/

Bd, Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucum, România
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Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare a exemplarului
cu scorbură, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de
Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector
5, o copíe a actului de propietate a imobilului i totodată, în compensarea prejudiciului adus
mediului prin defrisarea arborelui propus pentru dezafectare i pentru refacerea fondului
vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării în compensare a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Urmare a celor menţionate, este necesar să vă prezentaţi Ia sediul Direcţiei de
Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny,
Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14 pentru
semnarea unui angajament de plantare în compensare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mať na POPA

t efsewiciu Acorduri i Avize,
- o ‚ expefl Daniela VOINESCU

Întocmit
exped Florentina POPESCUM exfl7.04.2019

1 7. APR 2019

prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
(htto:/Ivw.pmb,roiinstitutiUprimariaědirectiiiđirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuItarephp, pe daia..

Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poşta! 050013, sedar 5, Bucumş, Romănia /
T&: 021305.55.00 RhUp:IÍv.pmb.ro

o ţl



PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE

romania2ol9.eu

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului A 50, sc. 2 — preşedinte
Aleea Craioviţa nr 3, sector 5, sector 5

Nr. 2342/17215761 I ĺ4 Lt LJI3

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

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

Referitor Ia adresa AES nr. 1311/01.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721576/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2342/26.03.2019, prin care ne solicită
emitere a avizului de specialitate pentru arbori situaţi în spaţiI verde aI biocului A 50,sc. 2
din Aleea Craioviţa nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 01.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.&M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrădlor
de echiübrare în vederea &iminării ńscujui de frângere şi prăbuşire a ramurűor Ja condiţi
meteo nefavorabiĺe şi eliminarea ramuńlor uscate
Spaţiu verde faţă sc. 2:
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) 020 cm, h lOm
- 1 ex. pom fructifer bitulpinal O 20 - 25 cm, h 10 m
- 3 ex. pomi fructiferi 020 - 25 cm, h 10 - 12 m
Spaţiu verde spate sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25 cm, h 10 m
Spaţiu verde Iateral sc. 2, spre alee:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 — 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar)O 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (u)m) O 40 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. pom fructifer 020 cm, h 8 m
- 1 ex. SaUx sp. (ulm) 025 cm, h 1Dm

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod pcştal 050013, sedor5, Bucureş, Românía

TeI: 021305.55 00
hüp:ftwww.pmb.ro



În parcare:
- 2 ex.
- 1 ex.
- 1 ex.

DIRECTOR
Sim

ef serviciu Acorduri i Avize,
expert Danîela VOINESCU

-ľ
Întocmit

expert Florentîna POPESCU/4 8K11504.2019

Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod poşta] 050013. sector 5, Bucureşti Româna

TeI: 021.3055500
httpIIvttpmb ro k1J

Acerspjarţar)O 15-2Ocm, Ii 8-9m
Ulmus sp. (ulm) e 15 cm, h 10 m
Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, h 10 m
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care

se află arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fĺ afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar 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.
ToaIez'are — 1 8 ex. arbori

17. 2019

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httJtw.pmb.ro/institutiilorimaria/directii/directia mediuĺavize arbori n consultare/avize arbori in consultarephi), pe data.
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PRIMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11 çnqpjq2Q19,.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 233W1721872.Iľ?.1 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(äaes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 80 — administrator
Str. Dumbrava Nouă nr. 6, Sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2718/19.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1721872/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2330/26.03.2019 prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde aI blocului M 80 din str. Dumbrava Nouă nr. 6, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 01.04.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 25 cm, h 5 m cu scorbură Ia aprox. 2 m pe trunchi,
cu cilindrul central putred i stare fitosanitară deficitară — prezintă ciuperci
sa profite
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 7 cm, h 3 m uscat 100%, cu şarpante putrede

Menţionăm că Ia vizita în teren Iucrările de toaletare erau executate.
Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor

Bd. Regina Eiisabeb nr 47, cod poşial 050013, sedor 5, Bucure, România

TeI: 021.305.55.00
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arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
7 ex arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa de min. 20 cm şi
înălţime corespunzătoare acestuia1 în funcţie de specie, cu coronament
format), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de
ciădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara -

toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —2 ex. unuI în declin bio/ogic i unuI uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

4: łt
Y Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

Ř
Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 7 ex./19.04.2019

Wt. Zt.

prczcnW( avíz a fos( postat pe síte-ul PMB
(httn://w.pmb.rQ/ÍnşţÉţutIWprimaria/direcţiiidiręctia mediu/avize arbari in conşultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

Bd Regna Elisabeta nr 47. poştal 050013, sedor 5, Buojreşd, R&nâna

TeI: 021 305 55 00
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PRIMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11 rornaniq2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 233211721864 2018

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(daes5. rn
- Asociaţia đe proprietari a blocului 1O
Str. Vigoniei nr. 8, Sector 5
- Domnul

Sector 5

Referitor ia adresa AES nr. 2820/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1721864/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2332/26.03.2019 prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în
spaţiul verde spate aI blocului 10, Iocurile de parcare 12, 13, 14 din str
Vigoniei nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 01.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanui Iocalităţilor cu modificările şi completăriIe în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
- Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
In spaţiul verde spate bloc, ioc de parcare 14:
- 1 ex. Popuius sp. (piop) e 30 cm, h 10 m cu scorbură Ia colet, cu Iipsă
cilindrul central uscat 90%
In spaţiul verđe spate bloc, Ioc đe parcare 12 -13:
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 100 cm, h 5 m trunchiul putred Ia bază, atacat
de acarieni

Bď Regina Esabeta nr 47. cod poştai 050013, sedor 5, Bucureşt România
TeI: 021305.5500
hUp:IIwěpmb.ro



ĺn spaţiul verde spate bloc, sc 1-2:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e 30 cm, h 10 m cu scorbură profundă Ia

aprox. 1 m pe trunchi, cu Iipsă ciiindrul centrai
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e 25 cm, h 10 m cu scorbură profundă Ia coiet,

cu Iipsă ciiindru( central

Lucrarea avizata se executa prin gra administratoruiui iegai ai terenuiui

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăciniior

arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiiior pentru piantarea de materiai dendroiogic tânăr

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizuiui, respectarea tehnoiogiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8

din Anexa nr 1 ia H.C.G.M.B. nr 30412009.
Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborilor avizaţi

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

19 ex arbori tineri cu baiot de pământ (cu circumferinţa de min. 20 cm şi

înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament

format), în spaţiui verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara -

toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.
La finaiizarea iucrărilor de piantare conf. art. 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

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

vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor

aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.
Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare —4 ex. - 3 în declin biologic i unuI uscat 9O%

DIRE&TOR EXECUTIV,
Sj&ióriáMariana POPA

Şef Serviciu Acordufl şi Avize,
I expefl Daniela VOINESCL

ĺc (Ź

Intocmit,
19. APR }Siexpefl Florentîna POPESCU / 7 ex.117.O42019

prezeniul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
(http://w.Dmb.ro/institutii/primariaidirecbi/directia mediulavize arbori n consultareĺavize arbori n consultare,php), pe data de

Bd. Regina asabeta nr 47. cod pcşlal 050013. seor 5, Bucureşt. România đ
TeI: 021305.5500
http/Íwpmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanią2OJ'.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE
Domnul

Spre ştiinţă:
Primăria Sector 5 - Direcţia Tehnică şi Verificare - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlce(âaes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr 3474/03.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr 1725807/08.04.2019 i
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2831/09.042019, prin care ne transmit solicitarea domnului de
emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea imobilului din
Intrarea Barbu Urleanu Ia nr. ‘, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
20.05.2019 s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările i completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului cu nr. ‘,Intrarea Barbu Urleanu:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 10 - 15 cm, Ii 7 - 8 m — tăieri de formare coronament, cu
aplicarea Iucrărilor de echiĺibrare in vederea e/iminării riscului de frângere .şi prăbu.şire a ramurflor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.MB. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuhlor uscate, operaţiune ce se poate
executa in orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor ş a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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.
Toaleiare — 2 ex. arbori

DIRECTOW EXEGUTIV,
SimoMarian9PÔiA Şefservkiu Avize i Acorduri,

( expefl Daniela VOINESC,(

Intocmit,
expefl Florentina POPESCU / 6 ex /24052019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htlpJMpmbro/ŕnstitutii/primaria/directiiIdirectia mediu/avize prbori in consu[tare/avize arbori in consultare.oho), pe data&

Nr. 2831/17258071
ü'3ĺUN. 2019

Bd. Regína Dsbeta nr. 47, cod poşţal 050013, sedor5, Bucureş. Ránia
T&: 021.3055500
http:Jlwww poib.ro
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 r:ąn!çP)%'ę..
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3021, 469811727461, 1738477!
Ü3, IUN. ŽÜ1

CĂ TRE

Doamna

Str.

(str. Gen. Atanasie Demostene nr. 9 A, sector 5)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1727461/11.04.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 3021/12.04.2019 completată cu adresa de completare a

documentaţiei ( cu act de proprietate i expertiză tehnică) înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1738477/21.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4698/22.05.2019 prin care ne

solicitaţi aviz de specialitate pentru defriarea a unui exemplar arbust situat în incinta

imobilului cu nr 9 A din str. Gen. Atanasie Demostene, sector 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare,

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

Municipiului Bucureti, avizăm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

ĺn curtea imobilului : - 1 ex. arbust târâtor O 5 cm, h 8 m - crescut între conducta de

gaze i gard pe care Ie afectează

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces1 iuându-se măsuri de prevenire a

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arboreiui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legai aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

Bd. Regina Oisabela nr 47, cai poştal 050013, sedor5, Bucureşb, Romănia

TeI: 0213055500
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului, avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbust

tinăr cu balot de pământ1 în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de

clădih şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019,

conform angajamentului de plantare nr. 3021,4698/N28.05.2019 înregistrat Ia direcţia de

Mediu în data de 28.05.2019.

La finatizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificării în

teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din

aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu

completările şi modificările ulterioare.

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

Defńşare — 1 ex. arbust care afectează conducta de gaze

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ŞefSewiciu Acordufl şi Avize,

Expefl Daniela VQINESCU

Întocmît,

Expert Florentina POPESCU/5 ex./2805201 9

29. MM. ?1

prezentul aviz a fost posiat pe site-uI PMB
(htto:i/.pmb.ro/instíţutiiiprimariafdirectii/directia mediu/avize arborí in consultare/avize arbori in consuitare.php)pe data de

Bd. ReginaEsabeta nr 47 şI O513, sed5. Bucureş. Rnân -

TeI: 021.305,55.00
htlp:flwwŁpmb ro
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PRiMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 qfla.ną2O1.eu
D1RECŢIADEMEDIU

.. .

O3.WąN

CĂ TRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare investiţii Edilitare

Serviciui Administrare Spaţii Verzi I Parcuri

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

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

offlceaes5.ro

- Domnul l

Referitor Ia adresele domnului - înregistrate Ia P.M.B cu nr

1731426/24.04.2019, 1738757/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3543125.04.2019,

4699122.0(2019 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat

în plantaţia de aliniament a străzii Aron Pumnul în dreptul imobilului cu nr. 66 ‚ la intersecţia

r strov, sectorui 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

j.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu

modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

In plantatia de aliniament a străzii Aron Pumnul în dreptul imobilului cu nr. 66:

- 1 ex. Acer sp. (frasin) O 50 cm, h 12 m - reducerea cu 1/2 a Iungimü .arpantei

orientată spre imobil, eliminarea sarpantei uscate, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle

Nr. 3543, 4699/1731426, 1738757!

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

TeI: 021 .3055500
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului PS5,

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

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

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eflminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior i

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef Sewiciu Acordurî şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,

expefl Florentina POPESCU / 6 ex./28.05.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:U.pmb.rcjinstitutivprimadajdjrectii/djrectja mediwavizę arbpń in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

RegEksabeta nr 47. ced po$aI 050013. sedor 5, BucureşU, România

hHp:Uwrwpmbro %‚_‚( LJKAS
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PRIMĂRIAMUNICIAULUI BUCUREŞ11 fçp,Q)92y
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3465/1731082/ . wr.

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Reţele Utilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 193,
Str. Focsani nr. 10, sector 5
- Domnul

1— - n

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731082/23.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3465/24.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI biocului 193 din
str. Focani nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modifĺcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de
echilibrare în vederea e/iminării riscu/ui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde Iateral bloc 193:
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) S iO - 25 cm, h 4 - 5 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 cm, h 5 m — cu vâďul rupt i prăbuit peste imobilul din
str. Iancu Jianu nr.9 - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eĺiminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ramuńlor Ia condiţü meteo nefavorabUe şi eliminarea ramudlor uscate
- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) O 15 - 20 cm, h 10 - 12 m

Bd, Regina Disabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureş5, Ramăn

TeI: 021 3055500
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acordufl şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

-Ăí
Întocmit

Expefl Florentina POPj7,?*os.2o19

2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htW:Upmbro/institutiUprimariaĺdirectíUdirectia mediu/avize aóori in oonsultpre/avize arbori in consultare.php)pe data de

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

TeI: 021305.5500
hHp:/ĺvi.pmbro



PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
fl-jy:2i

DIRECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE

Doamna:

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1734798/09.05.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 4054/10.05.2019, prin care ne solicitaţi aviz de specialitate

pentru defriarea a unui exemplar arbore situat ?n incinta imobilului cu nr 29 din str

Topologului, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor,

cu modiflcările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

în curtea imobiiului

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 80 cm, h 12 m - cu trunchi putred Ia bază, sistem radicular putred

la suprafaţă, înclinat periculos Ia 45° pe partea unde trunchiul este putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se

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

accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

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

304/2009.

Nr. 4054117347981

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poşla] 050013, sedc 5. Doaueşt. Rjriăn
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Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui în declin biologic,

avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a

şase arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi

înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând

distanţa reglementară faţă de ciădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare

din toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare nr. 4054/N22.05.2019

înregistrat Ia direcţia de Mediu în data de 22.05.2019.

La finaflzarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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

teren a plantărilor în compensare. 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.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

Expefl Daniel VOINESCU

Întocmit

Expefl Florentina POPESCUis ex./23 052019

MA! 1ojg

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJ/wv.w.mb.roíinstituhiirimaria/directii/directia mediuiavize arbori in consultare/avize arbori n consuitare.php)pe data de

84 Regina EűsabeIa nr. 47. cod pa$aí 050013. sedor 5, Buose$. Ránia

T&: 021305 55.00
hUp:I/vn.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Doamna
.4 r, sector 5

Doamna ia reprezentantă prin procură a doamnei 1

Bd. Eroilor Sanitari nr. 9,ap. 2, et. 1, sector 5

Referitor la adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1730982/23.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3464/24.04.2019 (de către doamna )‘ completată
cu adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1731457/24.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
3562/25.04.2019(de către doamna prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru doi arbori situaţi în curtea imobilului din Bd. Eroi Sanitari nr. 9, sectorul 5
conform Contractului de vânzare cumpărare autentiflcat sub nr. 2240 din 24.01.1995 pentru
ap.1 i Certifcatului de Motenitor nr. 1340 din 27.11.1990 pentru ap. 2 i având în vedere
următoarele:

- constatările rezultate în urma verificării efectuate în teren, în data de 20.11.2018
- completarea documentaţiei cu Angajament de plantare în compensare a 6 ex.

arbori cu nr. 3464/N15.05.2019 semnat de către doamna :a i cu Angajament
de plantare Tn rnmpensare a 6 ex. arbori cu nr. 3562/N28.05.2019 semnat de către
doamna I :i (reprezentantă prin procură a doamnei

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizäm
In curtea imobilului cu nr. 9 din B-dul Eroilor Sanitari:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35 cm, h 14 m — crescut între cele două imobile, făcând
imposibilă delimitarea celor două proprietăţi, a cărui coronament distruge acoperiul celor
două imobile
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 20 cm, h 10 m — Iipit de gardul imobililui vecin pe care este
postată reţeaua de alimentare cu gaze i a cărui coronament distruge acoperiuI celor două
imobile

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor legali ai terenului, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, defriarea i
scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

romania2Ol9.eu
- LJ C*I J*fl Ę

Nr. 3464, 3562/ 1730982, 1731457!
06.111,1 %flţ

CÄ TRE

Bd. Regna Elisabeta nr 47, ccd poştai 050013, sedo 5, Bucure, Ranănía
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Precizăm că proprietarfl Iegali ai terenului sunt răspunzători de siguranţa bunuriior É
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului cu nr. 9 din Bd. Eroilor Sanitari, conform
Angajamentelor de plantare în compensare, respectând distanţa reglementară faţă de
clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 I
primăvara anului 2020.

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

normativ.
Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Având în vedere ca imobilul din b-dul Eroilor Sanitari nr. 9 este inclus în zona

protejată nr. 45, parcela Cotroceni, prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul
emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 42212001 privind protejarea
Monumentelor Istorice cu completările şi modifîcările ulterioare.

Defrişare — 2 ex. un ex. Iipit de gard i un ex, crescut între ce/e două propńetăţi

DIRECTQ$EĘCUTIV,
SimonáMrj,POPA

/( “%rĄ
vÇ

\ %9$
Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

exped Daniela VOINESCU

Întocmit,
expefl Florentina 15 exIO306.2019

03IUN. 2Ü19

prezentul avËz a (cst postat pe sfle-uI PMB
(http:/Mwwpmb.roflnstitutiifnrimarialdkectiiídirectia medu/avËze arboń ín cçnsuitare/avize arboń ín consuhareDhD), pe data...

Bd. Regina Esabeta nr. 47, cckl poştai 050013. sWor 5, Buanşü, Româsa ł
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl rornpnia2Ol9.eu
lnąfl

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3548117314501

06. IVN. 2O9

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Investiţii Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofliceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z4 sc. 2
Intrarea Recas nr. 7, sector 5
- Domnul
- - tnr. bI. sc.; ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa domnului AES nr. 3814/08.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731450/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3548/25.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în faţa blocului Z4, sc. 2 din Intrarea
Reca nr. 7, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde bloc Z4 ‚sc. 2, Intrarea Reca nr. 7:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 40 cm, h 10 m — cu scorbură Ia aprox lm pe trunchi,
cilindrul central putred

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Bd. Regina Bisabeta nr 47, cod poştI 050013, sector 5, Buoireşb, R&nănia

TeI: 021.305.5500
hUp/Av'w.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot đe pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, în prima
perioadă optimă de plantare ( toamna anului 2019).

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

Asociaţflle de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afieze,
în xerocopie, la avizierul blocurilor sau într-un loc vizibil, pentru întünţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrŕarn — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ef serviciu Acordun i Avize,
r2 .) expert Daniela VOINESCU

j
Întocmit,

expert Florentina POPESCU 16 exI3DO52Q19

O 3IUN. 2019

prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httD:/twwwpmbro/institutiűprimari&directiiidirectia mediu/avize arbori in consuttarelavize arboń in consultare.php), pe data de
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PR]MĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

E,\UŞ, lU'9

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A 47- administrator I
Aleea Platanului nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 4522/24.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1733441/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3915/08.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatele blocului A 47, sc. 2 din
Aleea Platanuiui nr. 6, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc sc. 2:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 030 cm, h 16 m — cu scorbură Ia 1,2 m petrunchi, Iipsă cilindrul
central, sistem radicular putred, trunchi pured Ia bază

Lucrările avizate se executa în regim đe urgenţă prin grija administratorului Iegal aI
terenului PS5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Nr. 3915117334411

Bd. Regina Elisabela nr 47. cod poştal 050013. sedor 5, Bucureşli, Románía

TeI: 021 305,5500
httpi/vnnąpmbro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2019.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcărfl 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
Defdşare —1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĺĺ* at

((l Sef serviciu Acorduri i Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expeń Florentina POPESCU is ex.130.05.2019

QM\. 101.9

prezentul aviz a ĺost postat pe sile-uI PMB
(http:/pmb.ro/institutii/primariaÍdirectiiidirectia mediuĺavize atpri in consuflare/avize prbori in consultare.php), pe data

de
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
C&, J

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3916117334371

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector §

Spre ştiinţă:
C - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Doamna
str. nr sector

Referitor Ia adresa AES nr. 4523/24.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1733437/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3916/08.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Oltului la nr.
118, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:

Toaletare
Aliniament strada Oltului Ia nr.118:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăňĺor de echilibrnre în vederea eliminăńi riscului de
frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor
uscate
Defrięare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Aliniament strada Oltului Ia nr. 118:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 60 cm, h 12 m — cu scorbură Ia bază, cu cilindrul central
putred

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

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

Bd. Regina ELisabeta nr 47, cod poştal 050013, sodor 5, BucureşU, Romănia

TeI: 021.30555.00
hUp:fl'n.pmb.ro



în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăitoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărií ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

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

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ań. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în Iocul celui defrişat şi 5 ex. în
alveolele goale de pe str. Oltului şi străzile adiacente, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/
primăvara anului 2020.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleiare — 1 ex. arbore
Defńşare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

f v0 Şef SeMciu Acorduri şi Avize,

ĺĺs r 9 Expefl Daniela VOINESCU

p
Intocmit,

Expefl Fiorentina POPESCU / 6 ex/3005.2019

03.WN. ZU19

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/Nww.pmbroíinstitutiUorimaria/directiiĺdirectia međiu/avize arbori in consultare/avize prbori in consultare,oho), pe data

de
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PRJMĂRIAMUNICIRULUIBUCUREŞ11 romcJç?QJ.%*
DIRECŢIA DE MEDIU

06. IUN. 20í9

Ĺui

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciui Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofíicećaes5.ro

- Grădiniţa nr. 73 — director doamna prof. -

Splaiul Independenţei nr.68, sector 5

Referitor Ia adresele AES nr. 4455/23.04.2019, 3836109.04.2019, înreistrate Ia P.M.B

cu nr. 1733373/07.05.2019, 1731419/24.04.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.

3919/08.05.2019, 3560/25.042019 prin care ne solicită emiterea avizuiui de specialitate

pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea grădiniţei nr. 73 din Splaiul

independenţei nr. 68, sectrul 5 ‚ vă facem cunoscut că Ia verif]carea efectuată pe teren în

data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care conform Legii

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

cu modificările şi completăriie ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:

În curtea imobilului nr. 68 din Splaiul Inđependenţei — Grădiniţa nr.73:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35 cm, h 120 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului

de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării ńscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eüminarea ramurflor

uscate

Nr. 3919, 3660/1733373, 1731419/

Bd. Regina Disabeta nr. 47, wd pcştal 050013, sector 5, Buaireşli, Románia

Tel: 0213055500
hup:/Awňvpmbrn



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Pentru a putea efectua într-o perioada cât mai scurtă vizita în teren, este necesar să

precizaţi în solicitare datele de contact ale persoanei care deţine cheile imobilului.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

Si

Şef Sewîciu Acordurî şi Avize,

expefl Danieia VOINESCU

Întocmit,

expefl Florentina /5 ex.130.O5.2019

O3ikJN. 291fl

prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB

(httoi/wpmbro/jnştjtuţjL'primariaJdirectii!directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data de

8d Regina Elisabeta nr 47. d poştal 050013, sedor 5, Buaireşd, România f
TeI 021 305 5500
hUp://wvv.pmb.ro
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73. IUN. 2019

(platan) e 15 - 2Ocm, h 10 - 12m
e l5cm, h 8m
(platan) 20 - 3Ocm, h 10 - 12m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rqpgip4U5ęą

Nr. 3920117333681

o

c

CĂTRE,

Universitatea din Bucuresti
B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36 - 46, sector 5

Primăria Sectorului Facultatea de Psihologie i tiinţeIe Educaţiei —

os. Panduri nr.90 - 92, sector 5

Referitor Ia adresa doamnei administrator ef ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1733368/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3920/08.05.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborfl situaţi în curtea exterioară a facultăţfl din os.
Panduri nr. 90 - 92, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verifîcarea efectuată pe teren în data
de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare;
Reducerea Ia 1/4 a volumului cornnamentelor cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în
vederea eliminădi dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteo nefavorabfle
Ia următoarele specii:
Faţă facultate spre alee:

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 40 - lOOcm, h 12 - 14m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) ® 25cm, h 12m
- 1 ex. Rhus typhina (oţetar) e 7cm, b 3m — doar eliminare ramuri uscate
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e SOcm, h 16m — cu efectuarea Iucrărilor de

eliminare iederă
- 3 ex. Platanus sp.
- 1 ex. Tilia sp. (tei)
- 4 ex. Platanus sp.

Lateral Iaborator chimie:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 - 30 cm, b 1Dm
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 25cm, h lOm
- § ex. Acer sp. (artar) e 20 - 25cm, b 10 — 14 m
- 1 ex. Acer sp. (artar) bitulpinal e 20-25cm, h 10-12m

La poartă:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 6Ocm, h 14m
- 3 ex. Betula sp. (mesteacăn) e 10-lScm, h 3-4m — doar Iucrări de formare

Bd. Regina E1'şabeta nr 47. d poştal 050013, sedor 5. Bucseşü. România

T& 0213055500
hUp:fNnApmb ro



Arbore În declin biologic:
Faţă facultate spre alee:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) bitulpinal O 40-5Ocm, h 14-16m cu scorbură
profundă pe jumătate din Iungimea trunchiului O 5Ocm i scorbură Ia 1 ‚2m pe ex. Ailanthus
altissima de O 4Ocm

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor dinjur ş a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defriare a unui ex. în
declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de
Informare i Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr 42, secto
5, un act de proprietate a terenului pe care se află arborele i un angajament de plantare,
întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul
Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize i Acorduri,
marti în ziua de program cu publicul (între orele 9-15) i se va completa în două exemplare.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 26 ex. + unuI în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona tt / OPA

DE ME;) ef serviciu Acorduri i Avize,
\\* Expert Darnela VOINESCU

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU

Red. GM. 4exIO5OS2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/ĺpmbro/institutiiJprimaria/directii/directia mediufavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI r
DIRECŢIA DE MEDIU

1..1 ÍUN. 2019

CĂ TRĘ
Domnului

Str: ąr. Ę eL r ap. sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1734322/08.052019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4022/0905.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr, 24 din str. Dr.
Victor Poloni, sector 5, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.05.2019, 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 ultehoare i H.C.G.M.B. nr 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil din str. Dr. Victor PoIoni nr. 24:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 4Ocm, 1, 12m, situat Ia aproximativ 1,5m de clădire i Ia 1 m
faţă de gard - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului
pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile.

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

Precizăm că, coproprietarii Iegali ai terenului pe care se află arborii sunt răspunzători
de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor ş a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului ş a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

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

- o adresă APA NOVA din care să rezulte că reţeaua de apă şi canal este
prejudiciată de sistemele radiculare ale arborilor / o expertiză a Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemele
radiculare/trunchiul arborilor afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor
tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI M.D.R.A.PS hflp://www.mdrap.ro/lista
expertilor-tehnici-atestati);

- actele de proprietate ale tuturor proprietarilor imobilului;

Nr. 402211734322/

Bt Regina Eiisabeta nr 47 cod poştai 050013, sedor 5: Bucae$. Romănia

T&: 0213055500
http:ĺI.pmb.ro



-angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea
arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi
înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul
Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în
ziua de program cu publicul (marţi între orele 9-13).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul CuIturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
ęi modificările ulterioare.

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

DIRE OR EXECUTIV,
W iana POPA

J ĐJJ7

ef Serviciu Avize i Acorduri,
*

Expert Daniela
VOINCU

Intocmi
Expert Florentina POPESCU

Red. GM. 4exJ06.06,2019 - prezentul avz a ĺost pcstat pe síte-uI PMB
pe data de

ąP44
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13. WN. 2019

CĂTRĘ
Doamna

nr sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1734524109.05.2019
i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4055/10.05.2019, prin care ne solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea
imobilului nr, b din str. Gen. Dr. Mihail Butoianu, sector 5, Ia verificarea
efectuată pe teren1 în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curte imobil din str. Gen. Dr. MihaU Butoianu:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) lSOcm, h 14m, cu scorbură profundă Ia zona de
insertie, Iipsă cilindrul central —în declin biologic avansat - eliminarea
ramurilor uscate şi reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului pentru a evita
frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile.

Lucrarea avizată se va executa prin grija proprietarilor Iegali ai terenului
pe care se află arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţeletor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

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

Nr. 405511734524/
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Pentru defrişarea arborelui, în declin biologic avansat, care prezintă un
real pericol, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti va trebui să vă prezentaţi Ia
sediul nostru (b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel
Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul (marţi între
orele 9-13) — pentru a semna un angajament de plantare, întrucât, pentru
refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic avansat,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de plantare (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului cu nr, 4 din
str Gen. Dr. Mihail Butoianu, sector 5.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare—1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DEM

a tiwtz1

ef Serviciu Avize i Acorduri,
Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU

Red. GM. 4ex.iQS.OS2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe đata de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedar 5, Bucureşb, Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl çoqrp2Q)%.u
DIRECŢIA DE MĘDIU

Zt WR2019

CĂ TRE

Dom nu I

Str.

Referitor Ia adresa AES nr. 481/23.01.019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1703127/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 649/31.01.2019, prin care ne transmit

solicitarea dvs. de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea

imobilului din str. Mitropolit Dosoftei nr. 25, sector 5 şi Ia adresa dvs. de completarea

documentaţiei înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1740867/28.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

5068/29.05.2019, vă facem cunoscut că Ia veriflcarea efectuată pe teren în data de

18.02.2019, (în urma căreia Direcţia de Mediu a emis avizul de toaletare nr.

649/1703127/26.02.2019 prin care s-a solicitat i completarea documentaţiei), s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifĺcările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Morus sp. (dud) ® 6Ocm, h 10 m — exemplarul a afectat gardul imobilului, iar

arpanta dinspre casa prezintă scorbură profundă Ia aprox 0,3 m faţă de zona de inserţie i

trebuie eliminată, eliminarea acesteia duce Ia dezechilibrarea arborelui spre stradă

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându

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

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa, în regim de urgenţă, pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.

Nr. 649,5068! 1703127, 1740867/

d. Regina Elisabeta nr 47. poştal 050013, sector 5, BucureştĘ Romănia
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Precizăm că propietatrul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

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

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

de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, cu păstrarea distanţei reglementare faţă

de clădiri şi reţeie de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019,

conform angajamentului de plantare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa 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.

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

Defrŕşare — 1 ex. care a afectat gardul imobUul

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMsziana POPA

ŞefSewiciu Acorduri şi Avize,

Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,

Expert Florentina POPESCU /4 exJl3.06.2019

1 9 1131Ł 2aig

prezentul aviz a fcst pcstat pe site-uI PMB

(httD:/IwwwDmb,roiinstitutii/primada/directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consultareőavize arbori in consultare.phi), pe data....
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢ1A DE MEDIU

2t IUN. ZO

romonia2üi9.eu

Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

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

r officeaes5.ro
- Direcţia Relaţii cu Publicul ęi Registratură,
B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului A32
Aleea Platanului nr. 1, sector 5
- Doamna -- -

‘.1; bI. !‚ sc. p sector 5

Referitor Ia adresa doamnei ._... înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1725946/08.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2904/10.04.2019 i Ia adresa DRPR -

PMB nr 1725946/4341/1/10.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru un arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului A 32 din Aleea Planului nr. 1, sectorul 5,
vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiu verde faţă bloc:
- 4 ex. Acer sp. (arţar) e 15 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) e 20 cm, h 1Dm
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 15 - 25 cm, h lOm
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Tiha sp. (tei) O 20 cm, h 1Dm

Nr. 2904/1725946/

Dd. Regna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013. sector 5, Bucureş, Románia
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Spaţiu verđe spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30 cm1 h 14 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 25 cm, h 8 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faşă bloc
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 10 m — cu trunchiul despicat, exfoliat, cu scorbură Ia 1,6
m pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului şi parcare, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţete de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. 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 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
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 15 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. în decĺin biologic,

DII CUTIV,
ia POPA

ŞefSeťvicîu Acordufl şi Avize,
expert Daniela VOINESCU ĺ

i a ÍUN. 2019 Întocmit
expert Florentina POPESCU / 6 exIl3O6.2019

prezentul aviz a fost postat pe sÍte-uI PMB j )‘
(httn:/Mww prpbro/jnsţitutiilprimarialdirecjWdirectia mediu/avize arboń n consutarelavize arb in cönsullare.hp), pe data de

Bd. Reina Elisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sector 5. Bucureşd, Román,a
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Nr. 2975117267341
21. 1UN. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector §
officeaes5 ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 87 A — administrator
Str. Tutunari nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1726734/10.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2975/11.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 87 A din str.
Tutunari nr. 6, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

O Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde faţă bloc:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 2Ocm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 15 - 20 cm, h 14 m
Spaţiu verde Iateral bloc:
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) 0 15 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 10 - 15 cm, h 8 — 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei đin parcare;
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. specie neidentificată 0 20 cm, h 8 m — uscat 80%

‚77 7

‘4q

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştai 050013. sector 5. Bucureşb, Român

T: 021.305 55.00
htlp:Uvw.pmb.ro



Spaţiu verde Iateral bloc:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) e 20 cm, h 1Dm— uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectănd distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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. 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 îl afeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 18 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. uscate 80%

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU -

Întocmit,
Expert Florentina POPESCUI7 ex./13.O6,2019

prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
(htlpJtvw.pmb.roIinstđutüÍorimari&directiVdirectia mediuíaize arbori in çpnşuhareipvize arbori in consuare.ihn)pe data de
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TeI: 021.305.55.00
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DIRECŢIA DE MEDIU

2 Ł JL)k 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofŕiceaes5.ro
- Şcoala gimnazială nr. 135 — director
Calea Ferentari nr. 72, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3834/09.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731455/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3549/25.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde al şcolii gimnaziale
nr. 135 din Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Lateral teren sport
- 4 ex. Populus sp. (plop) O 30 - 50 cm, h 14 - 16 m - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echiĺibrare în vederea
eĺiminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40 — 6Ocm, h 10 - 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare În vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramudlor uscate
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O SOcm, h 12 m — cu rană pe trunchi - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echiĺibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńĺor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurdor uscate

Nr. 3549/17314551

Bd. Regína Ebsabeta nr. 47. cai poşlal 050013, sector 5. Bucureşd, Romănia
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Oefrięare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei din parcare:
Spaţiu verde Iateral şcoală:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 12 m — cu trunchiul putred şi despicat
Lateral teren sport:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 60 cm, h 16 m — cu trunchiul putred şi despicat, cu scorbură Ia

1,5 m pe trunchi şi cilindrul central putred
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 50cm, Ii 12 m - cu trunchiul putred şi despicat, scorburi multiple
pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1B ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia1 în funcţie de specie), în spaţiul verde aI şcolii, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului
2019/ primăvara 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.&M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia 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 — 9 ex. aţboń
Defrişare — 3 ex. în dechn biologic

DJRECTOR EXECUTIV,
Si'Miana POPA

p:9 %
((4 ¶. Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

Expert Daniela
VOINESZĺ.r

-

Întocmit,
& ÍUIL 2019 Expefl Florentina POPESCU i 7 ex.I13062019
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Nr.3555/1731436/ 11.
CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edifltare

Str Fabriça de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
of[iceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a biocului IC
Calea Ferentari nr. 72, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3841/09.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1731436/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3555/25.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 1C din
Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dîmensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eflminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurîlor uscate
Spaţiul verde faţă sc. 1:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 20 cm, h 8 m
Spaţiul verde faţă sc. 2:
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) e 20 - 50 cm, 10- 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 2Ocm, h 10 m
Spaţiul verde faţă sc. 3:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O i5 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 50 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 2Ocm, h 8 — 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 50 cm, h 12 m
Spaţiul verde faţă sc. 4:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 8Ocm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer e EOcm, h 12 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 16 m reducerea cu 1/2a volumuĺuicoronamentelorde
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de
frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e SOcm, h 16 m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) e 2Ocm, h 10 - 12 m

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sedor5, BucureştĘ Romănia

T&: 021 .305 55 00
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Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei din parcare:
Spaţiul verde fată dreapta sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 70 cm, h 10 m — uscat 100%
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 40 cm, h 7 m — cu trunchiul putred Ia bază
Spaţiul verde faţă sc. 4:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 80 cm, h 6 m — cu trunchiul putred Ia bază
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) O 70 cm, h 10 m — uscat 80%
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e lOcm, h 6 m uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 15 ex. arbori tineri cu balot
de pämânt (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI şcolii, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului
2019/ primăvara 2020.

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

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU în teren
a plantărilor în compensare, 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 — 18 ex. arboń
Defrişare — 5 ex, din care 2 ex. în dechn biologic şi 3 ex. uscate 80 — 100%

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httoJ/.omb roţínstitutk/orimaria/directiiidkectia

Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expert Fiorentina POPESCLţ7x.,13.os.2o

mediu/avize arbori In consultare/avize arbon In consuŕtare.nho)oe data de......

Bd. Regina Elisabeta nr 47. poştal 050013, sedor 5, Buaireşti, Romănia

TeI: 021305.56 00
http://.pmb.ro

so Il

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim POPA

19. ÍUN. 2019



PRIMĂRIA MUNICIPiULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ül9.eu
P1Ą-l;

2 i W. l

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 90A, sc. 2
Str. Tutunari nr. 4, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3840/09.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1731432/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3556/25.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 9 ex. arbori situaţi în spaţiul
verde aI blocului 90 A, sc. 2 din Str. Tutunari nr. 4, sectrul 5 vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrăńior de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde spate sc. 2:
- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15 - 2Ocm, h 6 — 8 m — plantaţi Ia o distanţă de 2 — 3 m

între ei, deci nu este necesară rărirea acestora
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 25 cm, 10 m
- 1 ex. Gledisia sp. (glădiţă) O 20 cm, 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer O 2Ocm, h 6 m

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

Nr. 3556117314321
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 11 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Sii ‘-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Danîela VOINESCUű

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU /5 ex.113,OS.2019

i :‘ N!Pď. 1ti79
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CĂTRE

Doamna

B sc. ap. . sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1734634/09.05.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 4053/10.05.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde aI imobilului cu nr. 63

din str. Sabinelor nr. 63, sectrul 5 vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în

data de 04.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii

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

cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:

Toaletare

Spaţiul verde Iateral imobil cu nr. 63, spre imobilul cu nr. 65:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 12 m — Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de

O mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiíe şi eliminarea ramuńlor

uscate

- 3 ex. Populus sp. (plop) O 30 - 40 cm, 14 - 16 m - reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea

eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându

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

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, 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

Nr. 4053117346341
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pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrui bioiogic ai acestora (cu excepţia

eliminărh ramurflor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui).

Precizăm că proprietarui Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

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

Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Şef Sewkîu Acorduri şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

Intocmit

expert Florentina POPESCU /5 ex.iiîos.oi

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTJ
DIRECŢIA DE MEDIU

2a,UN 2019

CĂTRE

Doamna - - -

Str. -

Referitor Ia adresa dvs., înreistrată Ia P.M.B cu nr. 1725021/04.042019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 2760/05.04.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în curtea imobilului cu nr, 28 din str. Dr. Luis

Pasteur colţ cu str. Dr. M. Obedenaru nr. 21, sectrul 5 vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 18.04.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009

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

Toaletare:

Curte imobil:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 5Ocm, h 10 m- situat Ia aproximativ lm de scara de acces în imobil şi

Iipit de gard — Reducerea cu maxim 1 m din Iungimea ramurilor care afectează acoperişul

casei, în vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor

uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându

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

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.

6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară

toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor

uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Nr. 2760117250211

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cad po$aI 050013, şector 5, BucureşU, Románia

TeI: 021 .30555.00
httpihwaą.pmbro



Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a unui ex. arbore

care afectează structura de rezistenţă a casei şi a gardului este necesar, în completarea

documentaţiei, să semnaţi un angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului

vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia plantărU a şase ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa

trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul

Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în

zilele de program cu publicul (marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12 -15).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis đe Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simnií?.îna POPAa

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,

expefl Florentina POPESCU /5 ex./21 .06.2019

25.tUNflOi9

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(httn://omb.ro/institutii/orimaría/directii/directia mediuĺavize arbori ig consuhareiavize arbori in consultare.php), pe data đe

Bd. Regina Elisabeta nr 47. ştaI 0513 sedor 5, Bucureşt, Románia /
TeI: 021.305.55.00
hItp:Iiv'n.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11 oma.niq2O19.u
DIRECŢIADEMEDIU

22, IUN, 2i9

CĂTRE

Doamna

st

Referitor Ia adresa dvs., înreistrată Ia P.M.B cu nr. 1731799/24.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 3563/25.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în curtea imobiiului cu nr. 34D din str.
Sabinelor nr 4, sectrul 5 ‚ vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
20.05.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor cu
modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm

Toaletare:

Curte imobil:

- 1 ex. Abies sp. (brad) e 2Ocm, h 10 m — Reducerea cu maxim 1 m din Iungimea ramurilor
care afectează acoperişurile caselor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabiie, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate

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

Nr. 3563/1731799/

Bd. Regina Elisabeta nr 47. taI O5l3, sedor 5. Buosieşt, Romăn
T&: 021.305.5500
httpUwtąn,pmb ro



Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Pentru reanaUzarea şi soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizuiui de

specialitate este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu o expertiză a Ministerului

Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod

sistemul radicular aI arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor

tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI

M.D. R.A.P.(www.mdrt. ro/constructü/atestari-tehnico-nrofesionale/experti-tehnici).

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRFCTOR EXFCUTIV,

Si na-Mariana POPA

Şef Seîciu Acorduri şi Avîze,

expefl Daniela VOINESCU

4
Întocmit

expefl Florentina POPESCU /5 ex./21 .06.2019

25.IUN 2ťr

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:íI.nmb.ro/institutii/primaria/direcbUdirectia mediu/avíze arboň in çonsultare/avize arbori in consultare.phţ,), pe data de

•.tA44

Bd Regina EIsabeta nr 41 cai poştai 05CC13. sedor 5. BucureşU. Rcwnănta /
T 021 30555.00
hUp /Nn.wpmb ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O8,WL 2O9

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Nr. 3541117314221

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

( officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 37, sc. 1
Aleea Botorani nr 7, sector 5
-Domnul I

sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3994112.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1731422/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3541/25.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul
verde aI blocului V 37, sc. 1 din Aleea Botorani nr. 7, sectorul 5 vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcările şi completările ulterioare,
HC.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare in vederea eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţi
meteo nefavorabile şi &iminarea ramuriior uscate
Spaţiul verde Iateal bloc sc. 1 ‚ Ioc parcare 6 - 9:
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) e 20 — 25 cm, h 10 — 11 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arboreie prinţesei) e 20 cm, 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai aI terenului PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bIoca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform ar[. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Bd. Regina EUseta nr 47, aI O5l3, sedor 5, Buaireş, Riiánia
Teł: 021 3C5.55O0
hUpUw pmbm



Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obflgaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze,

în copie, ia avizierul biocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor iocatarilor.

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

Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi A vize,
m expert Daniela VOINESCU

expefl FIorbPESCU,5ex.,o1 07.2019

OŻÍUL ?Üm

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB

4MĄ
Bď Regina Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, secr 5. Buaaeşü, Romănia ?

W: 021.3055500
hupUw.wąpmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09.!UL. 2019
CĂÎRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

o
- Asociaţia de proprietari a blocului B1

B-dul Eroilornr. 21, sector 5

-Dom nu I

Str. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3479/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.

1725831/08.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2834/09.04.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unui arbore situat în spaţiul

verde aI biocului B 1 din B-dul Eroilor nr2l, sectorul 5, (Ia lm distanţă faţă de imobiiul din

str. Thoma Ionescu nr. 14) vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data

de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu

modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toałetare:

Spaţiul verde spate bloc B 1:

- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) 40 cm, h 10 m reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în vederea

eliminădi riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi

eliminarea ramudlor uscate

Nr. 1725831/2834/

Bd. Rogĺna E]isabeta ru. 47, wd poştai 050013, sedors, BuQJreşS, Románia
Tel: 0213055500
hhpJNnwą.pmbro



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

se află arborele PS5, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărüor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Pentru reanalizarea cererii domnului Gabriel Corha, privind emiterea avizului de

defrişare exemplarului din specia Robinia, este necesar ca acesta să depună, în

completarea documentaţiei, Ia Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu

Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltărü

Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul

radicular/trunchiul arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor

tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI M.D.R.A.P.( http://www.mdrap.ro/Iista

expertilor-tehnici-atestati).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare

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

Toaletare — 1 ex. arbore

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

expefl Danîela VOINESCUf

Întocmit
Cź')

O 5.IUL 2Ü1 expert Florentina POf%CU,z./o2o7.2o19

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB

(http:iíw.pmb.roĺinstitutiUDrimariaidirectiÍidirectia mediuiavize arbori in consultare/avize arbori in consultarenhp), pe data

de

Bd. Reina Esabeta nr 47. şaI 05r3. sedor 5, Btojreş, Râna /
TeI: 021305.55.00
hupilwww.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1731449135521

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Ediłitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offĺce(äaes5. ro
-Domnul

-

Str —
- sector5

Referitor Ia adresa AES nr 3844/09.04.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1731449/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3522/25.04.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specia(itate pentru unii arbori situaţi în
aiiniament stradal Ia intersecţia străzilor Dr. Nicolae Tomescu cu Dr. Lister,
sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
20.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

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

- Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunL
cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere
şi prăbuşire a rnmurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor
uscate:
Alinîament stradal în faţa imobUului nr. 54 din str. Dr. Lister:
- 4 ex. Tilia sp. (tei) e = 30 - 60 cm, h 12 - 14 m
Aliniament stradal în faţa imobflului nr. 2 dîn Dr. Nicolae Tomescu:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 50 cm1 h = 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e = 40 cm, h = 12

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poşlal 050013, seor 0, Bucwe$, Râ,a
Tď 021305 55.00
htlp Itw.wŁpmb.ro



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

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- a POPA

&

Sef serviciu Acorduri si Avize,

% ) ‘ expert Daniela VOIgESCU
‘1

Întocm it,
expert Florentina POPESCU /6ex./02.D7.2019

U.[UL zuiw

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJ/wombroIinstitutWprimaria/directiUdireçtŕa mediWavize arbori n consultareiavize arbcri n consultarerhD), pe data

de

Bd. Regina Esabela nr 47. od pcş±aJ 050013, sedo 5, Bucureşb, Román

TeI: 021,305 5500
R1

http:iíwwwpmb ro J4L
noI.no,t 1



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Doamna.

Str. ector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia RM.B cu nr 1735133(10.05.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 4136/13.05.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de

speciaiitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Dretea nr. 41, sector 5, vă

facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 20.05.2019, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 41 din str. Dretea:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 2Ocm, h 8 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1-

1,5 m a ramurilor pendulă spre acoperisul imobiiului în vederea eliminărfl riscului de

írângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentului

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului iegai aI terenului pe care se

află arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

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

aeriene, conform ar[. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea

r

Nr 1735133/4136/ b
‘

y(flg

CĂTRE

Bd. Reina Elisabeta nr 47, ccd poştal 050013, sedor 5, Bucureşu, Románia

TeI: 021.305.5500
hhp:flvawą.pmb.m



avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare exemplarului

din specia Morus, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de

Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42,

sector 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice

(M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul arborelui afectează

structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate

găsi pe site-uI M.D.R.A.P.( http://www.mdrap.roĺlista-expertilor-tehnici-atestati);

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Sim îr5î?La POPA

ef seiciu Acorduri i Avize,

expert Oaniela VOINESCU

ş
Tntocmit,

expert Florentina POPESCU/4 exio207.2019

053UL, 201g
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pe data. -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09.IUL 2D

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

office(2aes5.ro

-Doamna

Str. . -‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5240/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1737982/2005.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4618/21.05.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unui arbore situat în alveoia

din dreptul Iocului de parcare parcajul de reşedinţă str. Mihail Sebastian nr. 17 -

23, sectrul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019

s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu

modificările şi completările ulterioare, H.C.&M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:

In alveolă, Ioc parcare parcaj de reşedinţă

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 40 cm, h 10 m — reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentului de

mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminărü ńscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor

uscate

Nr. 1737982/4618/

Bd. Regina Disabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucure, Româna
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Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Prezentul aviz are termen de va(abilitate 2 aní de (a data emiterii.

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOREXECUTIV,

Simo aian& OPA

5 (ij 2Q1

Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,

expefl Daniela VQIN

Întocmit

expert Florentina POPESCU/4 ex102.07.2019

pmzenźul avíz a fost posżat pe síże-ut PMB

(httpl/wvwv pmb m/ínsiitutŕYpämariWdimctiíĺdimctia_mediWaviząýrbod_in_oonsuitare/avize_a!bod_in_consuttarephp), pe data..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 173797814619
09. IUŁ 2019

CĂTRE
Primäria Sectorului 5

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

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

o
- Asociaţia de proprietari a blocului M198
Str. Petre Ispirescu nr 29, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5236/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1737978/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4619/21.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului M198 din
str. Petre Ispirescu nr. 29, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toalctare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărüor de echilibrare în vederea eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eüminarea ramuńlor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructiferO = 20 cm, h = 10 m
- lex.Tiliasp.(tei) O=25cm,h=lOm
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O = 30 cm, h = 10
- 2 ex. Populus sp. (plop) ® = 30 - 40 cm, h = 12 - 14 m - Reducerea Ia 1/2 a volumului
comnamentelQr de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminădi
riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea
ramudlor uscate
Spaţiul verde spate bloc:
- lex.Tiliasp.(tei) 020cm,h=1 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 20 cm, h = lOm
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer O 15 cm, h 8 m — uscat 100%

‘1j'

Bd, Regina Disabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşt, Romănia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului (egal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

30412009 privind Normeie de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echiiibrui bioiogic al acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboreiui se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţHlor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia piantării unui ex. arbore

tânăr cu baiot de pământ (cu circumferinta trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţeie de utilităţi, în perioada optimă de plantare

din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.
La finaflzarea 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 cadrui P.M.B, în vederea veriflcărH în

teren a plantăriior în 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 îI afişeze,

în copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 7 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTQĘUTiV,
Simon ta

U,ij7.

Şef Sewicîu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
Exped Florentina POPESCU I 7 exJOl .07.2019

prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
(http:ĺM\.pmb.r&institutiUDrimariaĺdirectiiidirectia mediuĺavize arbori n consultareĺavize arbori n consultare.nhp)pe data de

LAO*
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OâIUL 2319

CĂTRE
Administrator proprietate privată — bloc IIA

Str.Dorneasca nr. 1 IA, sector 5

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office(ä?aes5.ro
-Domnul
Str - sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5238/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
173797/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4620/21.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unui arbore situat spaţiul privat
aI blocului 11A, în dreptul locului de parcare I str. Dorneasca nr. 11A, sectrul 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare;
In spaţiul verde bloc IIA propietate privată, în dreptul Iocului de parcare —

domeniul public:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) @ 20 cm, h 10 m — reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentului

de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de
frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate

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

Nr. 1737967/4620!

Bd. Regina EIsabeIa nr 47, d taI O513, sedor 5, Bucure, Romăn

TeI: 021.305.55.00
htip:/ĺvnn'ą.pmb.w



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

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

DIRECTOREXĘCUTIV,
Simon WSOPA

Şef Serviciu Acorduri şiAvize,

lntocmit,
expefl Florentina POPESCU/5 ex./02.07.2019

J

°5ŤuL Zuşg

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/twiwi,mb.ro/institutiUDrimaria/directÍÉidirectia mediuipvíze arboň in consultarę/pvize arboń n consultarephp), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09,IUL 2Q19

CĂTRE
Primăria Sectoruiui 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Ediiitară şi Saiubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office(äaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a biocului 28
Aleea Liveziior nr. 25, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5237/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1737962/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4621/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde ai blocului 28 din Aieea Livezilor nr.
25, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a
inventariat următorui material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor cu modificările şi
completăriie în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echüibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde fată bloc sc. 1:
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) e 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex.Acersp.(arţar) ®=25cm, hlOm

p - 1 ex. Robinia sp. (saicâm) e 20 cm, h 10
- 2ex.Juglanssp.(nuc) O=35-4Ocm, h 12m
Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Acersp.(arţar) e=25cm, hlOm
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) e = 20 - 25 cm, h 8 — lOm
- 1 ex. Pomfructifere=2Ocm, h8m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e = 30 cm, h = 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e = 20 cm, h = 10
- 2ex.Juglanssp.(nuc) ®=20-3Ocm, h= 10- 12m
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® = 15 cm, h 10
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) e = 30 - 40 cm, h 10

Acersp.(arţar) e=20-25cm, h10-12m
verde Iateral bloc,sc. 1:
Gleditsia sp. (glădiţă) O = 40 cm, h = 14
Acer sp. (arţar) e 30 cm, h 12 m

Nr. 1737962146211

- 4ex.
Spaţiul
- 1 ex.
- 1 ex.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştai 050013, sedor5, Buaireş, România
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Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bIOC, sc. 1:
- 1 ex. pom fructifer ® 10 cm, h 8 m — uscat 80%

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e = 20 cm, h = 10 cu scorbură Ia zona de inserţie
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e = 30 cm, h = 12, cu ciuperci sapofite şi scorbură pe jumătate din Iungimea

trunchiului
Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O = 25 cm, h = 1O cu scorbură Ia aprox. 30 cm de bază

Spaţiui verde spate bIoc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20 cm, h = 10- înclinat periculos la mai mult de 45°, în pericol de
dezrădăcinare

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa în regim de urgenţă pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
mateńal dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar apkcându-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 avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot de
pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), in spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara
2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor
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, in copie,
ia avizierui biocuiui sau într-un ioc vizibii, pentru inştünţarea tuturor iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaĺetare — 24 ex. arbori
Deťrişare — 1 ex. arbore uscat 80% şi 4 ex. în deciin biologic

DIREÇIQR EXFCUTIV,
Si äMa4ana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
05, ťU L 2O1 expefl Florentina POPESCU i 5 ex.IO30720 9

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:IIwpmbroIinstitutiűprimariaidirectü/directia mediuiavize arbori in consultareiavize arbori in consultarephp), pe daĺa

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OQIUL 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oMceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 91
Str. Ion Creanqă nr. 6A, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5233/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1737948/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4623/21.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 91 din
str. Ion Creangă nr. 6A, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea elimŕnăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate:
Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O = 45 - 50 cm, h = 12 - 14 m
- lex. Ulmussp.(ulm) ®=2Ocm,hlOm
- 1 ex. Populus sp. (plop) O = 40 cm, h = 14 m - Reducerea Ia 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminăńi
riscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramuńlor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) e = 40 cn, h = 10 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O = 30 cm, h = 10 m
- 1 ex.Acersp.(arţar) O=3Ocm,hlOm
- 2ex.Tiliasp.(tei) O=30-6Ocm, h= 12- 14m
- 7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 20 - 40 cm, h =

Nr. 1737948/4623
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- 1 ex. Ailanthus sp. tritulpinal(fals oţetar) O = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m

- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) S = 10 - 20 cm, h = 8 - 9 m

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş roşu) O = 30 cm, h 10
- 1 ex. Abies sp. (brad) e = 20 cm, h = 10 - reducerea cu maxim 1,Sm din lungimea

ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea eliminărU riscului de frângere şi prăbuşire

a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază,
Spaţiul verde Iaterai bloc, spre str Ion Creangă:
- 4ex. Tiliasp.(tei) O=30-4Ocm, h= 12- 14m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş roşu) O 30 cm, h 10 m
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 6 cm, h 6 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arbustului se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbust

tânăr cu balot de pământ, în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară

faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna

anului 2019/ primăvara 2020.
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 veriflcărh 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 copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 27 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbust uscat 100%

DIRECŢ%RE%(UTIV,
Simo' ‘POPA ‚ Şef Serviciu Acorduri şi AvÎze,

Expefl Daniela VOINESC(

Ĺ / .

Întocmit,
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prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htţp://ww'w,nmbrp/jnstjtutiVpriniarja/djrectjj/djrectja mediu/avize arbori n consultareĺavize rbori consultare.php)pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştai 050013, sedor 5, Buwreşt Rcnănia

TeI: 021.305.5500
http lNnvwpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OQWL. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 sector 5

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Asociaţia de proprietari bloc privat
Bd. George Coşbuc nr. 31- 37, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofťÎceaes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr. 5339/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1737883/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4628/21.05.2019, prin care ne transmite
solicitarea asociaţiei de proprietari de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra a unor arbori situaţi în imediata apropiere a imobilului din Bd. George Coşbuc nr.
31- 37, sectrul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

C) Municipiul Bucureşti,
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari
Iucrăńlor de echilibrare În vederea eliminării ńscului de frăngere
condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate:
Aliniament stradal faţă imobU —administrator ALPAB:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® = 30 cm, h = 10 m
Aliniament stradal faţă părculeţ de Iângă imobfl—admînistrator ALPAB:

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 20 cm, h = 10 m
In părculeţul Iateral imobfl—administrator PS5:
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® = 20 - 50 cm, h = 10 - 14 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) e = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m
Spaţiul verde interior imobfl:
- 1 ex. Prunus avium sp. (cireş) e =

Nr. 173788314628/

dimensiuni, cu aplicarea
şi prăbuşire a ramurilor Ja
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Defriare cu extragerea rădăcinilor şi cu obligativitatea păstrării alveolelor:
Aliniament stradal faţă imobil—administrator ALPAB:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 15 - 20 cm, h = 3 - 4 m — uscaţi 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 30 cm, h = 10 m — cu scorburi multiple pe trunchi i cilindrul
central putred
Aliniament stradal faţă părculeţ de Iângă imobil—administrator ALPAB:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 50 cm, h = 1Q m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5 pentru arborii din părculeţ asociaţia de Iocatari pentru arborele din
curtea imobilului i ALPAB pentru arborfl din aliniamentul stradal, evacuându-se masa
iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, A.L.P.A.B. obligaţia
plantării a 1O ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min.
20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în alveolele stradale de
unde s-au defrişat arborii uscaţi, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele
de utilităţi, in perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara
2020.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 16 ex. arbori în domeniul public şi un ex. în domeniul privat
Defrişare — 4ex. arbori uscaţi 100% + 1 ex. în declin bflologic

DIREcToţÉ&ÉĘTIv,

SimonaĄőärianąflFA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCL/Ţ

Întocmit,
expefl Florentina í5 ex.1O3.O7a19
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 173768314628- 1I o 9, 0Ł 2019

CĂTRE
Academia Tehnică Militară

Bd. George Coşbuc nr. 39- 49, sector 5

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibdturi nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office(aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc privat
Bd. George Coşbuc nr. 31- 37, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5339/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1737863/20.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 4628/21.05.2019, prin care ne transmite
solicitarea asociaţiei de proprietari de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra a unor arbori situaţi în spaţiul verde al Academiei Tehnice Militare, cu coronamentul
dezvoltat spre imobiiul din Bd. George Coşbuc nr 31- 37, sectorul 5, vă facem cunoscut că
Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
In spaţiul verde aI Academiei Tehnice Militare, cu coronamentul dezvoltat spre
imobilul din Bd. George Coşbuc nr. 31-37:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilîbrare în vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşîre a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate
- 2 ex. Morus sp. (dud) e 50 - 60 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) ® 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (utm) 60 cm, h 12 m

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

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

Bd. Regina EIsabela nr. 47. a,d poştal 050013. sedar 5, Buan, Rnánia
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privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

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

Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV.
ia POPA

Şef Serviciu Acordurî şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit
expert Florentîna POPESCU /5 ex.10307.2019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IZIUL 2013

CĂ TRE,
S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

Str Tunari nr. 60A, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. nr 19058307/10.04.2019, înregistrată Ia P.M.B -

Direcţia de Mediu cu nr. 2997/12.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în imobilele deţinute de APA NOVA
în sectorui 5, după verificarea efectuată pe teren, în data de 29.05.2019, s-a inventariat
următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţülor verzi din intravilanul iocalităţilor,
cu modiflcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuui Bucure$i, avizăm:
Toaletare:
SRp Farado din str. Vigoniei nr 2:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea lucrărflor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabde, eliminarea ramuńlor uscate, Ia următoarele specii:

- 1 ex. Picea sp.(molid) O 20—30 cm, h 10 - llm
- 1 ex. Juglans sp. bitulpinal(nuc) 0 20 - 25cm, h 7- 8m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) 0 20 - 5Ocm, h 10 - 16m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 4Ocm, h 12m — se va elimina de Ia zona de inserţie

arpanta putredă i după aceea se vor efectua Iucrările de toaletare i echilibrare
- 1 ex. Acer negundo (arţar) o SOcm, h 14m reducerea Ia 1/3 a volumului

coronamentului cu aplicarea Iucrăńlor de echiiibrare în vederea eliminădi riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile eliminarea ramuńlor
uscate,

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 4Ocm, h 12m reducerea Ia 1/2 a volumului
coronamentuluí cu aplicarea lucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabfle eliminarea ramurilor uscate
i treimü superioare a coronamentului uscată 100%
SH Giurgiului 86 din str. Măgurei nr. 17:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, eliminarea ramuňlor uscate, Ia următoarele specü:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 025 cm, h 12m
- l4ex.Acersp.(arţar)0 10—3Ocm, h8-9m
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 10 — 12 cm, h 8 - lOm
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 30 cm, h 12m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 — 30 cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Jugians sp.(nuc) O 25cm, h lOm
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal(fals oţetar) 020—40 cm, h 10 - 12m

Nr. 29975
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- 1 ex. Pwnus avium (cires) O 25cm, h 8m
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 1O -l2cm, h 18 — 9 m - reducerea cu maxim 1,5 m din

Iungimea ramuriior care afectează acoperisul imobilului vecin, în vederea eliminării riscului

de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare a coronamentului i cu degajarea reţelelor aeriene
- 1 ex. Morus sp. tritulpinai (dud) O 10 — 15 cm, h 8 - 9m - eliminarea celor două

trunchiuri prăbuite peste imobilul vecin
SRp SăIaj din str. Pecineaga nr. 97:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminăńi dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabfle Ia următoarele specü:
- 2 ex. Juglans sp.(nuc) O 20 - 25cm, h iQm
- 1 ex. Cydonia japonica (gutui) O 2Ocm, h 4m — doar Iucrări de îndepăr[are ramuri

uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40 cm, h 12m

SH Lere.şti din sos. AIexandriei nr. 104:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare

în vederea eliminărü dscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo

nefavorabÜe Ia următoarele specü:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 60 cm1 h 16m

Serbota din str. Serbota nr 4:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabfle Ia următoarele specü:
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) O 30-35cm, h 10-12m
- 14exAcersp.(arţar)O20-30cm, h 10-12m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm, h 10 - 12m
- 14 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 i0 - 30 cm, h 6 - 12m
- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-30 cm, h 10 - 12m
- 3 ex. Juglans sp.(nuc) O 20 - 25cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Prunus sp. tritulpinal (corcoduş) O 10 - 2Ocm, h 10 - 12m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20 - 22cm, h 7 - 8m
- 2 ex. Carpenus sp. (carpen) e 3Ocm, h 12m

SRp Petre Ispirescu din str Dumbrava Nouă nr. 36:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminăńi dscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile Ia următoarele specü:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 - 35cm, h 10 - 14m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, h lOm
- 1 ex. Morus sp. (dud) 040 cm, h 12m
- 1 ex. Acer negundo (artar) O SOcm, h lOm
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O iD - 20 cm, h 6 - 1Dm
- 1 ex. Gleditsia sp.tritulpinală (glădiţă) O 10 - 2Ocm, h 12 - 14m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25 - 35 cm, h 10 - 12m
- 6 ex. Populus sp. (plop) O 20 — 60 cm, h 14 - 16m reducerea Ia 1/2 a volumului

coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărű riscului de
frăngere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabUe eliminarea ramudlor uscate

SRp Rahova Ferentarî dîn str. Vedea nr 3:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminărű riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo

nefavorabile Ia următoarele specü:

Bď Reguta Etsabeta nr 47 cxjd poştal a500l3, s€dor 5, Bucureş. Romána ?
TeŁ02130555OO
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- i ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 50 cm, h 12m- cu îndepărtarea iederă
- i ex. Prunus avium (cires) O 2Ocm, h iom
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) e 20 - 25cm, h 10 -12m
- 1i ex. Tilia sp. (tei) e 20 - 3Ocm, h 10 -i2m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 - 3Ocm, h 10 - 14m
- 4 ex. Acer sp. (artar) e 30-4Ocm, h i0-12m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e 20 - 25 cm, h iO - 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. tritulpinal(frasin) e 20 -25 cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. tritulpinal(frasin) O 25 -30 cm, h 12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 60 cm, h 12m
- 1 ex. Malus domestica (măr) e 20 cm1 h 12m
- 1 ex. Juglans sp.(nuc) O 5Ocm, h 10 m
- 8 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20-30 cm, h 12 - 14m
- 2 ex. Populus sp. (plop) e 60 — 70 cm, h 16m reducerea Ia 1/2 a volumului

coronamentelor cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării ńscului de
frăngere şi prăbuşire a ramuriIor Ia condiţii meteo nefavorabfle eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Populus sp. tritulpinal (plop) e 35 — 50 cm, h 14 - 16m reducerea Ia 1/2 a
volumului coronamentelor cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe eliminarea
ramuńlor uscate

- i ex. Fraxinus sp. tritulpinal(frasin) e is -20 cm, h lOm cu îndepărtarea
trunchiuíui putred la bază

- i ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) e 10 -20 cm, h lOm cu îndepărtarea trunchiului
putred Ia bază
Surduc din str. Surduc nr. 14:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare
in vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle Ia următoarele specii:

- i ex. Juglans sp.(nuc) e SOcm, h i0 m
- i ex. Prunus sp. (corcoduş) e 20 cm, Ii iOm
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 25 - 3Ocm, h i0 - i2m
- 4 ex. pomi fructiferi e 20 - 22cm, h 6 - 8m

Arbori în declin biologic:
SRp Farado din str. Vigoniei nr. 2:

- i ex. Acer negundo (artar) e SOcm, h 7m — uscat 80%
- 2 ex. Abies sp. (brad) e io -l2cm, h 18 — 9 m — degarnisiţi, dezechilibraţi, cu

ramuri dezvoltate doar pe o parte, în pericol de frângere
SH Giurgiului 86:

- i ex. Prunus avium (cireş) e 3Ocm, h 8m — cu scorbură la bază, lipsă cilindrul
central

- 1 ex. specie neidentificată e 3Ocm, h 8m- îmbrăcat în iederă — uscat 100%
Serbota din str. Serbota nr. 4:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h 12 m cu scorbură Ia aprox. iO cm pe trunchi cu
Iipsă cilindrul central i scorbură la aprox. i 1 m pe trunchi cu cilindrul central putred

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 40 cm, h 12m cu scorbură pe aprox. toată lungimea
trunchiului cu lipsă cilindrul central
SRp Petre Ispirescu din str. Dumbrava Nouă nr. 36:

- i ex. Populus sp. (plop) e 40 cm, h lOm cu scorbură la aprox. 1 m pe trunchi cu
cilindrul central putred

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sedors, Bucureşd, Romănia
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Lucrarea avizata se executa prin gra proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur i a reţelelor

aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anuiui).

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

Pentru emiterea avizului de defriare a arborilor inventariaţi pe teren in declin
biologic/ uscaţi, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de
Informare i Documentare pentru ReIaţU cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr 42, sector
5, un act de proprietate a terenului pe care se află arborii i o imputernicire pentru a
semna un angajament de plantare, întrucăt, pentru refacerea fondului vegetal, în
compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
aveţi obligaţia plantării a 38 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului
de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie (raport de
plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori

uscaţi).
Formularul angajamentului se va semna Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul

Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize i Acorduri,
marţi în ziua de program cu publicul (între orele 9-15) i se va completa în două exemplare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
ToaIetam — 163 ex. + 8 arboń în declin biologic( 6 ex.) i uscaţi (2 ex.)

DIRECT UTIV,
Simo ariańj'. PA

ef serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Dani Ia VQINESCU

/

Întocmit,
Expert Florentina POPESCUrn5.o7.2o19

— prezentul aviz a foşt postat pe site- ui PMB.
http /ivnvw mb roRnştitut,Unmana/directiíIdirectia mediuíavíze arbor' In çonsuřtarelavize arbon n consultare hp oe data de

09.WL 2019

Bd. Regina Eksabeta nr 47 cvd ştaI 050013, sedo 5, BucureşĎ. Rcmánia - ľ
Te!: 0213055500
http://wNipmb ro

EOt 00'



PRiMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11 romanía2Ol9.eu
-. r ‚

DIRECŢ1A DE MEDIU

12. IUL 2019

CĂ TRE

Doamna - -.

sector 5

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1737817/17.05.2019,

1751276/02107.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4573/20.05.2019, 6572/03.07.2019

prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a două

ex. arbori situaţi în curtea imobilului cu nr. 1 din Bulevardul Eroilor, sectorul 5, vă facem

cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.06.2019 s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

ĺn curtea din spatele imobilului

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 4Ocm, h 12 m - răsărit spontan de sub canalul de ape

uzate pe care — I dislocă, cu sistemul radicular comn cu sistemul radicular aI arţalului

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 4Ocm, h 12 m — cu scorbură Ia bază, lipsă cilindrul central -

răsărit spontan de sub canalul de ape uzate pe care — I dislocă

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se

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

accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

Nr. 1734798, 175127614573 ‚ 6572/

Bd. Regina Ehşabeta nr. 47, ccd poşlal 050013, sector 5, BucureşU, România
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 12 arbori tineri

cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa

regłementară faţă de clădiń şi reţele de utüităţi, în perioada optimă de plantare din

primăvara/toamna anului 2020, conform angajamentului de plantare nr.

4573/N02.07.2019 inregistrat Ia direcţia de Mediu în data de 02.07.2019.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. ad. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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

teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu

completările ęi modificările ulterioare.

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

Defrişare — 2 ex.

DIREC EXECUTIV,

Si aPOPA

ŞefSewiciu Acorduri şi Avize,

Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,

Expefl Florentina POPESCIh5 ex10907201 9

O9IuLzu1

prezentul aviz a fost postat pe sÉte-uI PMB
(htt://.omb.ro/institutii/DrimarŤaidÉrecbÝdirectia mediu/avize artori n cpnsuliar&avize arbori ín consuItare.rhppe data

đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12.IUL 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofĺice(&aes5.ro
- Scoala Lc. Brătianu nr 141
Str. Amurpului nr 35, sector 5
-Domnul

Referitor Ia adresa AES nr. 5695/23.05.2019 si Ia e-mailul domnului
înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1741946/30.05.2019,1750495/28.06.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr 5222/31.05.2019,6467/01.07.2019 prin care ne solicită emiterea avizului
de specialitate pentru arborii situaţi în Iateral — spatele scolii nr 141 “I.C. Brătianu" din str.
Amurgului nr. 35, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi compietările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 35 cm, h = 10 m Reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare Îh vederea eliminăńi
ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea
ramuńlor uscate
- 10 ex. Populus sp. (plop) O = 25 - 30 cm, h = 14 - 16 m - Reducerea Ia 1/2 a volumului
coronamentului de mań dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării
dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea
ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Laterai — spate coaIă:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @ 30 cm, h 10 m — uscat 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 10 m — uscat 100% - cu coronamentul dezvoltat
spre str. Amurgului

Nr. 1741946, 175O495/5223$467

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, scdor 5, Bucureşli, Románia

TeI: 021 3055500
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeríene, astfel:

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

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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi
afectat echiIibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
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 arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a două ex. arbori
tineri cu balot de pământ, în spaţiul verde aI scolii, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna
anului 2019/ primăvara 2020.

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 veriflcărü 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.
To&etare — 11 ex. arbori
Defrĺşare — 2 ex. arbori uscaţi 100%

ÜCUR
DIR 14 UTIV,
Si na A'

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
‘k$ Expefl DaniJ VOINESCU

lntocmit,
Expefl Florentina 17 ex.103.07.201 9

Q9JUL 2*

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:I/.pmb.ro/institutíUprimariaidirectiiidírectia mediu/avize arbori in consultare/avize prboň in consultare.php)pe data de

-
•CĄ
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 panp2Q1%.eu
D1RECŢIA DE MEDIU

CĂ TRE

Doamna
Str. sector 5

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia PM.B cu nr. 1745726/12.06.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 5680/13.06.2019, prin care ne solícítaţi emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra a unui ex. arbore situat în curtea imobilului cu nr. 3

din str. Poeniţa, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verif]carea efectuată pe teren în data

de 08.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii

nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanui

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

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea din Iateralul imobilului, cu coronamentul dezvoltat spre str. Poeniţa

- 1 ex. Betula pendula (mecteacăn) bitulpinal 25 - 3Ocm, h 9 - 10 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin gra proprietarului imobilului, evacuându-se

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

accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi

scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

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

304/2009.

Nr. 174572615680/ 7 w. ?

Bd. Regína Eksabeta nr 47. cod poşial 050013, sector 5, Bucureşt, Rnănia

Te!: 02130555.00
hhp:/t.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui, avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore

tânăr cu balot đe pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa

reg)ementară faţă de clădiri şi reţele de utiiităţi, în perioada optimă de piantare din

toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare nr 4573/N02.07.2019

înregistrat Ia direcţia de Mediu in data de 02.07.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 afln. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verifĺcării 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. uscat 100%

DIRECŢQtĘXECUTIV,
c

Sia-Mä POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,

Expefl Florentina POPESCU/4 ex./09.07.2019

09,WL 113i9

prezentul aviz a fcst pastat pe site-uI PMB
(http/Jwgwmbro/institutk/rjmarja/djrectij/directi mediu/avize prbod in consuareiavize arbori in ccnsuţtare.php)pe data de

BdReginaElisabeta nr. 47, cad poşta]050013 sedor5, Bucueşt. RcYiálMa

httpJI.pmb.tc



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

laIuL 20;g

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

offlceaes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 37

Str. Vicina nr 8, sector 5

-Doamna

Str. sector 5

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia RM.B cu nr.

1736240120.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4614/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea

avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde aI blocului 37 din str. Vicina nr 8,

sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificăńle şi

completările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumuIui coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare in vederea eţiminării riscului de frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabiĺe şi eliminarea ramurflor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:

- 5 ex. Acer sp. (arţar) e = 20 -

- 1 ex. Salix sp. (salcie) e = 20

- 1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal

Nr. 1738240146141

35 cm, h 10-12 m

cm, h = 12

e 20 - 22 cm, h = 10 - 12 m

Bd. Regina Eísabeţa nr 47. O5l3, sed 5. ALtureşb, Rnán
Tet 021305,5500
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- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 20 cm1 h = 10 m

Spaţiul verde faţă b!oc sc. 2:

2 ex. Acersp. (arţar) 0=20-22 cm1 h= 10- 12m

- 1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal ® 15 - 20 cm, h 10 - 12 m

- 1 ex. pomfructjfer0=2Ocm, h=Sm

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e = 15 cm, h = lQm

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului PS 5,

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,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, 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 — 13 ex. arbori

DIĄECTOR EXECUTIV,

POPAfl%

J Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,
on expefl Daniela VO(NESCU

Întocmit,

expert Florentina POPESCU i 5 ex.10907.2019

1lIUL2

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:/lw.pmb.rolinstitutiiiprimariaidirectiildirectia medjujavjze arbori in consultareiavize arbori in consultare.php), pe data

RegtnaEiisabeta nr 41. czid poştal 050013. sector 5. Bucureşh. Románia —

___________________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofliceaes5 . ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 30 A
Calea Rahovei nr. 317, sector 5
-Doa m na

-

Referitor Ia adresa AES nr. 5243/13.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1738003/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 4615/21.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatele blocului 30A, sc. din
Calea Rahovei nr. 301, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările 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:
Spaţiu verde spate bloc parcare:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 40 cm, h 12 m — cu scorbură Ia zona de insertie, Iipsă cilindrul
central, ramuri uscate i putrede, ciuperci saprofite

Lucrările avizate se executa în regim de urgenţă prin grija administratorului Iegal
aI terenului PS5, 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, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Nr.1738003146151 fUL ?Üip

Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşli, Románia

ţeL: 021.305.55.00
httpJJv.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din toamna anului 2019.

La flnalizarea Iucrărilor de piantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh
Defrişare —1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ri na POPA

SefserviduAcordurisiAvize,

Întocmit,
expert Florentina POPESCU ie ex.109.07.2019

IZIUL ZJR

prnzentul aviz a fost posiat pe site-uI PMB
(httD:/iwwwpmbroiinstitutiUprimaria/directii/directia mediuiavize arbori in consultareÍavize arbori in consult?re.php), pe data

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

Tel: 021.3055500 V
http://.v.pmb.ro
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LZ'l PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I l Direcţia de Mediu

l&fIJL 2Oţg

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11 sector 5
offlce(&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 185
Str. Ene Modoran nr. 14, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5230/13.05.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1737944/20.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4624/21.05.2019, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborü situaţi în spaţiul verde aI blocului M 185 din str. Ene
Modoran nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frăngere .şi prăbvire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabile .i eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex.Tiliasp.(tei) ®=2Ocm, h=lOm
- 3ex.Acersp.(arţar) O=25-4Ocm, h= 12-14m
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) ® 20 cm, h 10 — 12m
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e 20 - 25 cm, h 10 — 12 m
- 1 ex. Juglanssp.(nuc) e=2ocm, h= lOm
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 cm, h 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi e 10 - 15 cm, h 7 - 8 m — doar tăieri de formare coronament
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 20 cm, h 8 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) e 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 25 cm, h lOm
- 4ex.Tilia sp.(tei) e=20-35cm, h 10—12 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 30 cm, h 12m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal e 6 - 7 cm, h 4-5 m — uscat 100%

Nr. 1737944/46241

Bd. Reina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Buaireşü, Romänb
TeI: 021.305.55.00
http:/WNAV.pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur ęi a reţelelor aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru defrisare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm i înălţime corespunzătoare acestuia1 în
funcţie de specie), in spaţiul verde aI blocului, respectănd distanţa reglementară faţă de clădiri i
retele de utilităU, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara
2020.

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

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

Deoarece asociaţia de proprietari doreste ęi toaletarea arborilor situaţi în dreptul
Iocurilor de parcare alocate Iocatarilor blocului M185 menţionăm că pentru emiterea
avizului de specialitate este necesar să Iocalizeze exact Iocurile de parcare Ia care se face
referire, iar în cazul în care arborii sunt situaţi pe spaţiile verzi ale altor blocuri, în
conformitate cu prevederile alin. 1, Anexa 3 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 trebuie să prezinte i
acordul scris aI acelor asociaţi de proprietari.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 22 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DiRECTOR EXECUT1V,

SimonaMťa(t#PA

I ďt Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
\ g expert Danieia VOJNESCU

niŰ

Întocmit,
expert Florentina POPESCU 15 exíl D.07201 9

12.łuL 2Ü! r
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:Uw.cmb,ro/instiWtii/nrimariaidirecIi&directia mediwavize arbori in consultareiavize arbori n consultarejjhn), pe data de

Bd Reina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşü, Románia

FeL 021305 5500
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PRIMARIA MUNICPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1611JL 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 sector 5

Spre $iinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -111 sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a biocului 31
Aleea Livezilor nr. 16, sector 5
-Domnul!
Str, I sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 4987108.O5.2019, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1737937120.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4625121.05.2019, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 31 din Aleea Livezilor
nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in data de 14.06.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunL cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminării dscului de frângere i prăbuire a ramuriior Ia condiţii meteo
nefavorabiIe i eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde Iateral bloc scara 1:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e = 35 cm, h = 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 45 cm, h 14 m
Spaţiul verde faţă bloc scara 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) S = 25 cm, h 10 m
Spaţiu/ verde faţă bloc scara 2:
- 1 ex. Acernegundo (arţar) S = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) S = 10 cm, h = 6 m — doar Iucrări de formare coronament
- 1 ex. Prunus pissardi (corcodus rosu) bitulpinal S = 10 - 15 cm, h = 6 - 9 m — doar Iucrări de formare
coronament
Spaţiul verde spate bloc scara 2:
- 1 ex. Juglanssp.(nuc) 020cm, h lOm
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e = 30 cm, h 14 m
Spaţiul verde spate bloc scara 2:
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e = 20 - 25 cm,

Nr. 1737937146251

h = 10-14 m

Bd. Regina Bisabeta nr 47, 00d pcştal 050013, seaors, Buçureşü, Romănia

TeL 0213055500
hUp:ĺwwvpmb m



Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spale bloc scara 2:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e = 50 cm1 h = 12 m — inclinat Ia mai mult de 45° peste imobilul
vecin, dezrădăcinat, cu scorbură Ia colet i cilindrul central putred

- 1 ex. Morus sp. (dud) S = 25 cm, h = 12 m — cu scorbură pe toată lungimea trunchiului,
Iipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detehorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare,
conform H.C.GM.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de
pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm ş înălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri ş
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara
2020.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afeze, în copie,
Ia avízierul blocului sau intr-un Ioc vizibiL pentru întiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaĺetare — 1O ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori in declin bioĺogic

DIRECTQR EXECUTIV,
Siipottd' ‘a a POPA

Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,

19
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expefl Fiorentina POPESCU / 7 ex./1O.012019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(hUp:Upmbs&institutiuprimari&directii/directia mediu/avize arbori in consultar&avize aWori in consuflare.ohp), pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l&fjj 2019

CĂ TRE

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

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

Spre $iinţă:

-Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Investiţii Eđilitare

Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector

- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

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

offlceaes5.ro

-Doamna

Referitor Ia adresa AES nr. 5340/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1737906/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 4629/21.05.2019 prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în platbanda de aliniament a străzii

Calea Ferentari în dreptui imobilului cu nr 105, sectorui 5, vă facem cunoscut că Ia

veriflcarea efectuată pe teren în data de 14.06.2018, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi compietările ulterioare,

H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

în plantbanda de aiiniament a străzii Calea Ferentari în dreptul imobilului cu nr.

105:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 25 cm, h 10 m - reducerea cu 1ľ2 a Iungimü

şarpantelor ońentate spre imobiĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminăńi

riscului de frângere i prăbu.ire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle

Nr 1737906/4629

Bd. RegiM Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Buaireş, România

TeI: 02130555.00
hUpuĺwłrw pmbw



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI terenului

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

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spatfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucure$i, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic at

acestora (cu exceptia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior

si a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

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

Toaletare — 1 ex. arbore

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

Întocmit
expeń Florentina POPESCU i 7 ex.i1 1.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:IpmbroiinstiIutiiirimariaÍdirectii/idirectia mediuiavize arbori in consultare/avize arbod n consuttare.php), pe dala de

IZIUL :

Bď Regina ELsabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, BucureştL Romănia

TeI. 0213055500
hhp/M pmb ro

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M a POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

?Űip

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.

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

o
- Asociaţia de proprietari a blocului 87 c
Str Olaru Zamfĺr nr. 6, sector 5

-Domnul I

Referitor Ia adresa AES nr. 5341/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1737921n4o:2o19 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4630/20.05.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a unui arbore situat în spaţiul

verde aI blocului 87 C din Str. Olaru Zamfir nr. 6, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material

Q
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravjlanuţ Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare,

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

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare:

Spaţiul verde spate bloc între sc, S i C:

- 1 ex. Morus sp. (dud) 40 cm, h 10 m cu scorbură profundă Ia bază cu Iipsă ciIindwI

cen traI

Nr. 1737921/46301

Bd. Reghia Elisabeta nr. 47, cod po$al 050013, sector 5, Bucnreşt, Romănia

TeI: 021.3055500
hflp /W,wą.pmb.m



Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinior arborelui se va executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţhlor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.S. 114/201, aveţi obligaţia

plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20

cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unuI în Iocul spaţiul verde

aI blocului, respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în

perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 — primăvară 2020

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

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

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din

aceIaşi act normativ.

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

Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo aPOPA

ŞefSetviciu Acorduri şi Avize,

exPefl DanieiaVQINESCU

Intocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex.i1 1.072019

tV
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(Mp:Ywwwpmb.roiinstiiutiipdmaria/directiiidirectŕa mediu/avize arbori in consuhare/avize arbori in consul1are.pp), pe daţa de......

11 WL 2Qí
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1! PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘61UL 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucure$i

Referitor la adresa dvs. nr. 7467104.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1744408/07.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5493/10.06.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr 3472/24.04.2019, emiterea avizuţui de
specialitate pentru un ex. arbore uscat, situat în aliniamentul stradal aI Căii Ferentari în
dreptul numărului 72, arbore inventariat pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei
dvs. i specificaţi în tabel, cu fotograflile anexate solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spatiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ultehoare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti si HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defrięare ęi scoaterea radăcinilor a unui ex. arbore uscat, care
face obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe care
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui 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. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi I aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr, cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28 cm ęi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în prima perioadă optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare
defrişării în vederea completării aliniamentului, respectând prevederile HCGMB
nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti.

Nr. 1744408/5493/

Bd. Reina Eüsabeta nr. 47, czid poşlal 050013, sedor 5, Bucureş, Ramánia

Te!: 021.305.55.00
http:/ĺww,.pmb.ro



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ađ.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

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

art.4 din acelaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor

verzi,
-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrisare, cu

precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune ş fiuxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise i realitatea din teren, va fl considerată intervenţie
asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal al terenului, prin grija
căruia se execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr 114/30.06.2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl
Defrîare —1 ex. arbore uscat 100%

12,WL 1019

Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

Á
Întocmit,

expefl Florentina POPESCU 14 exJll;072019

prezentul av'z a fost postat pe site-uI PMB
(http:I/pmb.roIinstitutiÍiprmarraJdirectii/directia mediu/avize arbori in consuQare/avize artoh in consuttarephp), pe data de;;;..;

Bd. Regna Elisabeta 47, cod poştai 050013. sedor 5, Buo.jreşt. Romăi

TeI: 0213055500
http:/1pmb.ro

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-M POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1b.IUL 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAT1A LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Referitor ia adresa dvs. nr 9224/08.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
17353275/09.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6801/10.07.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
speciaiitate pentru 2 ex. arbori uscaţi, situaţi în Ansamblul Academia Militară Carol 1,
arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i specif]caţi În
tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul IocalităUlor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
aiveolelor stradale din cadrul pIantaţiilor de aliniament din Municipiui Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a celor 2ex. arbori uscaţi, care
fac obiectu prezentei cereri.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai al terenului pe care
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căiie de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arboriior uscaţi i aflaţi în deciin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferînţa trunchiului
de 20-28 cm i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima
perioadă optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în Iocul
exempiarelor defrisate, respectând prevederiie HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

Nr. 1753275/6801/

84 Regina Elisabeta nr. 47, wd peştal 050013, sector 5, Bucurś, Románia

Ţel: 021305.5500
http:/'ňv.pmb.m



La finalizarea Iucrärilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

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

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

art4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Jegal aI spaţiilor

verzi,
-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrisare, cu

precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiune i fluxul auto/pietonal, prin pubľcarea acestor

informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţfl.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice

neconformitate dintre datele transmise i realitatea din teren1 va fi considerată intervenţie

asupra arborilor fără aviz đe specialitate, iar administratorul Iegal al terenului, prin grija

căruia se execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art 2, Iit, c din H.C.G.M.B.

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

Bucureti precum i art 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i

întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul

Bucureti, acolo unde se impune.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil însoţit

de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr 422/2001, privind protejarea

Monumentelor Istorice, cu completările i modificările ulterioare.

Defriare —2 ex. arbori uscate 100%

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Ma PA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU 7 ex./11.07.2019

12 WL 2W9

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
Ĺhttp//.pmb.ro/institutiiIprimaria/directii/directia mediuiavize arbori in consultarelavize arbori in consultare.nhp), pe data de

Rina ata nr 47. aI 050013. sor 5, Bureşt. Rn - —

-- I I
Tel: 02130555.00 J, I I
hup bw pmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737 ‘928/4632/ 22 ‘UŁ 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a biocului M 16A
Str. Dumbrava Noua nr. 9, sector 5
ofťicescomet. ro

Referitor Ia adresa AES nr. 4984/08.05.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1737 928/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4632/21.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde aI blocului M16A din str.
Dumbrava Noua nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
14.06.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificărite şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiul verde fată bloc:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminăńi riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramuriĺor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e = 30 - 35 cm, h = 12 — 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) e = 80 cm, h = 16 m
Spaţiui verde Iateral bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e = 20 cm, h = 10 m reducerea /a 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Pomi fructiferi e = 15 cm, h = 6 - 7 m — doar tăieri de formare coronament
Spafiul verde Iateral- spate bloc:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e = 20 cm, h 8 m reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni cu aplicarea ĺucrăriĺor de echilibrare în vederea eliminärü riscu/ui de frângere şi
prăbuşir& a ramurilorla condiVi meleo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

‘:‘Ç'
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arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare — 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Servîciu Acordurî şî A vize,
expefl Daniela

ESCU

Întocmit
expefl Florentina POPESCU/5 exJlE07.2019

prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
(http://ww.pmb.ro/insljtutíIprjmaria/directiUdirectia mediu/avize arboň in çonsultare/avize arboń n consutare.php), pe data de

-ż
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Medíu

CĂ TRE

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

r

Spre $iinţă:

Domnul

os.V 5

Referitor Ia adresa domnului .. ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1739402/22.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4938/23.05.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea

imobiiului din şO5 Viilor nr. 41, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data

de 14.06.2019 s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea si administrarea spaţiiior verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu

modificările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm

Toaletare:

În curtea imobiiului cu nr. 41, ęos. Viilor:

- 1 ex. Morus sp. (dud) 30 cm, h 10 m - reducerea cu maxim 1,5 m din

Iungimea ramurilor care afectează acoperiuriIe celor două imobile, precum şi reducerea

înălţimii coronamentului cu % din înălţime, în vederea eliminării riscului de frângere şi

prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echiflbrare a

coronamenteior şi eliminarea ramuriior uscate

?2.IIJL 2aí3
Nr. 1739402/4938/

Rd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sedor 5, Bucureş. Románia
ŢeI: 021305.5500
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietaruíui Iegal aI terenului,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur i a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucure$i, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eiiminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarui Iegal aI terenuiui este răspunzător de siguranţa bunurilor

a persDaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

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

Toaletarn — 1 ex. arbore

DIRECRĘ)%ĘCUTIV,
o ř,j;z

SimştMrą3JOPA

tt*

efserncw Avize .şi Acordun,

expefl Daniela VOINESCU

çJç

Întocmit

expefl Florentina POPESCU / 4 ex.11 5.07.2019

l&iUL1ghJ

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(httpJ/vw.mb.ro/institutiÍiprimarjaIdírectiWdjrectja mediuiavíze arbori n consultare/avize arbori ín consuItare.ph), pe data....

BdReginahsabeţa nr 47. O513, sedor 5, Buxeşb. Rnăn
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

72. WL 2fli

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

oftice(âaes5.ro

-Doamna

Str. ( ;ector 5

Referitor ia adresa AES nr. 5698/23.05.2019, înregistrată ia PM.B cu nr.

1741 949/30.05.2O19 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 522l131.05.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unnr arbori situaţi în Parcui

Romniceanu, În spatele imobiluiui cu nr, 33 situat pe str. Dr. Grigore Romniceanu, sectorul

5 vă facem cunoscut că Ia veri&area efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a

inventariat următorui material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul iocalităţilor cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm

Toaletare

Parc Romniceanu, în spatele imobilului cu nr 33 situat pe str. Dr. Grigore

Romniceanu

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea IucrărÜor

de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii

meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate

Nr. 522111741949/

Bd. Re*na Ehsabeta nr 47, cod poşlal 050013. sedor 5, Buaieşb, Ránia

T&: 0213055500
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- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35 cm, h 12 m

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 40 cm, 14 m

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 80 cm, 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului PS 5,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

i modificările ulterioare.

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

Toaletare — 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M OPA

L Şef Sewiciu Acorduri şi

c expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,

expefl Florentina POPESCU / S ex./15,07.2019

prezeniul vr a fost postat pe site-ul PMB

(htIp:/Mv.pmb

16.WL 2Ji

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, c şt 050013. s&lar 5. BuDJ[eşt. Románia /
T&: 0213055500
hUp:Ůivv pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

224wL 2u73

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
oftice(&aes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 77C, sc. C — preedinte
Calea 13 Septembrie nr. 85, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 5684/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
17414925/30.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5224/31.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spatele
blocului 77C (spre str. Lanţului) situat pe str. Calea Rahovei nr. 85, sectorul 5 ‚ vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare
Lateral spate bloc, spre str. Lantului:
- 10 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 - 40 cm, h 10 - 12 m - reducerea cu 1/4 a
volumului cornnamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in
vederea eliminărĺi ńscului de frăngere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 20 cm, 8 m - eliminarea ramurflor uscate, cu aplicarea lucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü
meteo nefavorabÜe

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

Nr. 5224/17419251

84 Regina Eiisabeta nr. 47, czjd půşlal 050013, sector 5, BucureşU. România
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnoogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze,

în copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare — 11 ex. arbori

1 & igt. ?Ul

ŞefSewiciu Acorduri şi Avize,
expęrt Daniela VOINESCU

ľ Întocmit
expefl Florentina POPESCU i 5 ex./1507.2019

prezentul avÍz a fcst posiat pe site-uI PMB

Bt Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, secor 5, Bujreşt, Rnânia

ŢeI: 021 305 55 00
htlpJiw.pmb ro



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737931146261 24. WL 2619

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Sewiciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară ęi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
off ice@aes5.ro
- Liceul Dimitrie Bolintineanu
Calea Rahovei nr. 311, sector 5
bolintineanu2004@ yahoo.com

Referitor Ia adresa AES nr. 4986/08.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1737931/20.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4626/21.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaU în spaţiul verde aI Iiceului Dimitrie
Bolintineanu din Calea Rahovei nr. 31 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 16.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare i H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde curte Iiceu:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărflor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere .şi prăbuire a ramurflor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate:
- 3ex.Acersp.(arţar) O=20-25cm, h=9-10 m
- 1 ex. Fraxinus (frasin) O = 50 cm, h = 10 m
- 6 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20—30 cm, h = 10—12 m
- 11 ex. Aesculus sp. (castan) O = 25 - 100 cm, h = 10 - 16 m
- 1 ex. Morussp.(dud) O=4Ocm, h=lOm
- 1 ex. Prunus domestica (prun) O = 20 cm, h = 10 m reducerea cu maxim 1 m din
Iungimea ramurilor care afectează faţada liceului în vederea eliminării riscului de frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrădlor de echilibrare
a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate
- 5 ex. Populus sp. (plop) O = 30 - 50 cm, h = 14 - 16 m- eliminarea ramurilor uscate şi
reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii
meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei

841 Regina Elisabeta nr. 47, cnd pcştal O5I3, sedar5, Bucureşti. Ramánia

Tet 021305,55.00
hhp://www.pmb.rn



Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde curte Iiceu:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O = 70 cm, h = 16 m —cu scorbură Ia colet i ciHndrul
central putred i Iipsă pe alocuri

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a
reţelelor aeriene, astfel:

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

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm i înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI Iiceului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de ptantare
din perĺoada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 28 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic

DIREÇTOR.EXECUTIV,
Sintpha-Maŕiana POPA

( Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
expefl Florentina t 6 exJl 7.07.2019

prezentul aviz a fost postat pe site—uI PMB
(http:j/www.mb.roRnstitutiLIphmari&direcUi/directia mediu/avize arboh in consultare/avize artoń in consuItare.hp), pe data

1 9.IUL 2019

Bd. Regina Elisabota nr 47, cod poştal 05I3, sevtor 5, Oucuroşti, România

TeI: 021.305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

/019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- coala gimnazială “Mircea Sântimbreanu"
Soseaua Alexandriei nr 21, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5696/23.05.2019, Tnregistrată Ia P.M.B cu nr.
1741928/30.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5223/23.05.2019, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborH situaţi în spaţiul verde al coIH nr 139 “Mircea Sântimbreanu"
din sos. Alexandriei nr. 21, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 16.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă sală de sport:
- 3 ex. Populus sp. (plop) e = 30 - 40 cm, h = 10 - 12 m- eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu
1/4 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile,
având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei, cu execuţia Iucrărilor de
!ndepădare a iederei de pe trunchi Ia exemplarul de e = 30
In domeniul public,între gardul ęcolii i parcare:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului
de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Populus sp. (plop) e = 40 cm, h 10 m- eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din
inălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei, cu execuţia Iucrărilor de indepădare a
iederei de pe trunchi
Spaţiul verde Iateral clădire coaIă:

Reducerea Ia 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrăriĺor de
echilibrare în vederea eĺiminărü riscuiui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condi(ii meleo
neťavorabfle i eliminarea ramurilor uscate:
- 2ex. Acersp.(arţar) e=40-4scm, h = 10-12 m
- 11 ex. Fraxinus(frasin) e=2o-socm, h =10-14m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) e 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) bitulpinal e = 40 - 45 cm, h = 10 - 12 m
Spaţiul verde spate sală sport:
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Reducerea ia 1/4 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, cu aplicarea ĺucrărflor de
echilibrare în vederea eĺiminărü riscului de frângere i prăbuire a ramuriior Ia condiţii meteo
nefavorabile .şi ehminarea ramurflor uscate:
- 9 ex. Fraxinus (frasin) e = 20-40 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) e = 50 cm, h = 14 m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/3 din
înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei
- 1 ex. Populus sp. (plop) e = 25 cm, h = 10 m- ehminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/4 din
înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată şi esenţă slabă a Iemnului speciei
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă sală de sport:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 30 cm, h 8 m —cu scorbură Ia bază i cilindrul central putred

Spaţiul verde spate sală sport:
- 1 ex. Fraxinus (frasin) O = 40 cm1 h = 12 m—cu scorbură Ia bază i cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal ai terenului Primăria
Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţeleior 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 Bucuresti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia
eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului)

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arboriior se vor executa în regim de urgenţă pentru
evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoaneior in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în cai contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 ia HC.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilDr avizaţi pentru defriare,
conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de
pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm ş înălţime corespunzătoare acestuia1 în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI colii, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 20191 primăvara
2020.

La f]nalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obhgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, in vederea verificării in teren a plantărilor
în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIai act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaĺetare — 34 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori în dechn biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo iana POPA

\ [-4 *j
r

expefl Daniela VOINESCU

Intocmit,
l IUt exped Florentina POPESCUi6 exJl7.072019

prezentul aviz a fost postat sile-uI PMB
(htt//wombro/jnstitutiL'primańaJdjreçtjjiđjrectia mediu/avize arboń in consultareĺavize arbod in consultareohp), pe data
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Á. ‘UL 20;g
Nr 1741917/52251

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officecäaes5.ro
-Domn u I
Sti -

-„ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5677/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
17414917/30.052019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5225/31.05.2019, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentw intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aţiniament a
străzii Constantin Atanasiu Ia nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Aliniament stradal în faţa imobiiului cu nr. 4:
- 4 ex. Populus sp. (plop) e 40 - 50 cm, h 14 - 15 m - reducerea cu 112 a voĺumului
coronament&or de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echUibrare in vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminaree ramurilor
uscate

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex. arboń

‚\BtJCQ7

DIREÚÖR EXEĆUÎIV,
- -) —.Simna- a ąr PQM

Şef Serviciu Acordurî şi Avize,

// exped Daniela VOINESCU

-
.Intocmit,

expefl Florentina PQPES4U,s exil$.07.201 9
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 4ý7Ą _
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Nr. 174186815227 ‘‘IU Zojg

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 15
Str. SIt, Popa nr 1, sector 5
-Dcrnna I -

Sfr.

Referitor Ia adresa AES nr 5681/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
17414868/30.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5227/31.05.2019, prin care ne soiicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele
blocului 15 din str. SIt. Popa nr. 1, sectorul vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 14.06.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizămS:

Toaletare
SpaiuI verde ateral spate bloc, în dreptul Iocului de parcare nr. 7:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 40 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentului de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate

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

Bď Regina Disabeta nr 47. c poştal O513, sedor5, Bucureşb, România

Tel: 021.305.55.00
hIlp://www pmb.ro



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

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

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

DiRECTOR EXECUTIV,
nana POPA

ŞefSewiciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

expefl
Intocthit,

Florentina POPESCU 15 exJlG07.2019

prezentul aviz a fcst pcstat pe site-uI PMB

Bd Regina Ehsabeta nr 47, cod pcştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Româna

Tel 021 305 5500
ht(p/ivnv.pmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l L

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 sector 5

Spre $iinţă:
- Amenajare Eđilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office(äaes5.ro
- coaIa Gimnazială nr. 146 “L.G. Duca"
oseaua Panduri nr. 42, sector 5
scoala 146yahoo.com

Referitor Ia adresa AES nr. 6591/14.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1748689/24.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6123/25.06.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciautate pentru uniš arborii situaţi în spaţiul verde aI coIii
gimnaziale nr. 146 “1. G. Duca" din soseaua Pandurilor nr. 42, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde curte scoală ( au fost executate Iucrări partiale numai asupra
ramurilor orientate spre curtea coIii):
- 2 ex. Tilja sp. (tei) O = 30 - 35 cm, h = 8 - 9 m - reducerea cu maxim 1 m din Iungimea
ramurilor orientate spre trotuarul i carosabiluI străzii M. Ciuca, în vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Ttlia sp. (tei) O 50 cm, h = 12 m - reducerea la 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de
frângere şÍ prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor
uscate
- 2 ex. Ti)ia sp. (tei) O = 20 - 4Ocm, h = 9 - 10 m - reducerea cu maxim 1 m din
ramurilor orientate spre trotuarul i carosabilul oseIei Pandurilor, în vederea
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate

Nr. 1748689/61231

Bď Regina Disabeta nr 47, cod pcştal 050013. sed 5. Buajre. Ránn
TeI: 0213055500
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţíilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(/ mc

ŞefSewiciu Acorduri şi Avize,
expefl Danieia VOINESCU

Ŕ
Întocmit,

expefl Florentina POPESCU /6 exJl7.07.2019

S.IU lO1

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http;i/www.pmb.ro/instilutiiiprimariaidireciii/directia mediu/avize arbori in consultareiauizę arbori in consullare.php), pe data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

21JUL 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţid Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Cabinet Primar General — P.M.B.
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 35
Aieea Posada nr. 1, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 34
Aleea Posada nr. 2, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 36
Aleea Posada nr. 3, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 33
Aleea Posada nr. 4, sector 5
-Doamna -

Referitor ia adresele doamn& - *‚ înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1753309,
1753429/09.07.2019, ia Cabinet Primar Generai cu nr. 3967/ 09.07.2019 i Ia Direcţia de

- Mediu cu nr. 6822/10.07.2019, 6828/10.07.2019, prin care ne soflcită emiterea
avizului de speciaiitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI biocurilor 34, 35, 36 din
Aleea Posada nr. 1, 2, 3 sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 16.07.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiiior verzi din intravilanui
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare ş H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde bloc 35 din Aleea Posada nr. 1
Spaţiuĺ verde faţă bloc:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O = 25 - 35 cm, h = 12 -14 m reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echiĺibrare În vederea
eliminărü riscului de frângere i prăbuire a ramurflor Ia condiţü meteo nefavorabUe i
eliminarea ramurflor uscate
Parcarea din faţa blocului, în alveoie:
- 2 ex. Carpinus sp. (carpen) O = 30 cm, h = 10 m reducerea Ia 1/4 a voiuwului
coronamentelor de mari dimensiuni cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare Îfl

1. •ć-9

Bd. Regina Elisabsta nr. 47. cod pcştal 05m13, sedar5, Bucumştt Románia i

TeI:021.305.55,OO V 1Lt
hup:/iwww.pmbm (4J#

1 -

Nr. 1753309,1753429/6822, 6828/



eliminărű riscului de ťrăngere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiĺe
i eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde Iateral bloc:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari
de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frăngere
meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate:
- 1 ex.Acersp.(arţar) O=2Ocm, h=lOm
- 3 ex. Catalpa sp. (catalpă) O = 20 cm, h = 12 - 14 m
Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari
de echilibrare în vederea eliminărä riscului de frângere
meteo nefavorabiĺe i eliminarea ramurilor uscate:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 50 cm, h = 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) O = 30 cm, h = 10 m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) bitulpinal O = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Populus simonii (plop) O = 50 cm, h = 10 m
Parcarea din spatele blocuiui, în alveole:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere I prăbuire a
meteo nefavorabfle i eliminarea ramurilor uscate:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) o = 30 cm, h = 10 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) O =25 - 30 cm, h = 10 - 12 m

TOTAL bI. 35= 16 ex. arbori
Spaţiul verde bloc 34 din Aleea Posada nr. 2
Spaţiul verde faţă bloc scara 1:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) O = 25 - 35 cm, h = 12 -14 m reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare in vederea
eliminărü riscului de frângere $ prăbu$re a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle I
eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc scara 2:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere
meteo nefavorabile $ eliminarea ramurilor uscate:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O =40 cm, h = 12 m
- 1 ex.Tiliasp.(tei) O=SOcm,h=14m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 15 - 20 cm, h = 9 - 10 m
Spaţiul verde spate bloc comun cu spaţiul verde spate bloc 33 din Aleea Posada nr. 4:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frăngere ş prăbuire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabfle $ eliminarea ramurflor uscate:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O = 50 cm, h = 16 m
- 3ex.Acersp.(arţar) O=30-45cm,h=12-14m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O = 40 cm, h = 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plnp) O =20 cm, h = 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) bitulpinal O = 20 - 25 cm, h = 12 m
- 4ex.Tiliasp.(tei) O=20—35cm, h= 10- 12m
- 1 ex. Populus alba (plop alb) O =20 cm, h = 12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 40 - 45 cm, h = 14-16 m
- 1 ex. Mowssp.(dud) O=3Ocm,h= lQm

TOTAL bI. 34= 25 ex. arbori

dimensiuni, cu
şi prăbu$re a

aplicarea Iucrărilor
ramurflor Ia condiţii

dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
I prăbuire a ramurUor Ia condiţii

aplica rea Iucră rflor
ramurflor Ia condiţü

dimensiuni, cu aplica rea Iucră rilor
$ prăbu$re a ramurilor Ia condiţii
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Spaţiul verde bloc 36 din Aleea Posada nr. 3
Spaţiul verde faţă bloc:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere i prăbuire a ramurflor Ia conditü
meteo neŕavorabfle .şi eliminarea ramurűor uscate:
- 3ex.Tiliasp.(tei) O=25-4Ocm, h=12-14m
- 1 ex. Jugians sp. (nuc) O =20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O =20 cm, h = 9 m reducerea cu maxim 1 m din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului in vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăňlor de echilibrare a
coronamentuIui şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere ş prăbu$re a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile .şi eliminarea ramurilor uscate:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20 cm, h = 10 m
- 3ex. Acersp. (arţar) O=20—4Ocm, h=10m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O = 40 cm, h = 12 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O =40 cm, h = 12 m
- 1 ex. Prunus pissardi (corcodus rosu) O = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Populus sp. (piop) O =40 cm, h = 16 m reducerea Ia 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile .şi
eliminarea ramurUor uscate

TOTAL bL 36= 14 ex. arbori
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 36 scara 2:

- 1 ex. Pinus sp. (pin) O =25 cm, h = 15 m —uscat80%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene, astfel:

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

- defrisarea si scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea conditiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr

- igienizarea zonei (spate bloc 3435,36) se va executa, în vederea asigurării unui
climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului
dendrologic rămas

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia piantării unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm i înălţime
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corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului 36,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de
plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

Deoarece spaţiul verde spate bloc este închis de locatari cu un gard înalt, accesul
în spaţiul verde spate bloc 34 a fost posibil numai după ce un reprezentant al asociaţiei de
proprietari a descuiat porţile improvizate, menţionăm că zona este insalubră i foarte slab
luminată chiar în timpul zilei.

De asemenea menţionăm că materialul dendrologic situat în spaţiul verde din
spatele blocului 36 a fost inventariat printr-un gard înalt de piasă metalică care închide
acest spaţiu.

Având în vedere ceie de mai sus este necesar să redaţi domeniului public aceste
spaţii si să Ie întreţineţi în mod corespunzător.

Asociaţflle de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îl
afieze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterU.
Toaletare — 55 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 8O%
Igienizare zonă

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MaçianaPQPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOJNESCU

Întocmit,
expefl FIorenti, /ii ex./17.07.201 9

i 3Mą 7iŢ1f

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpi/www.pmb.ro/institutii./pdmaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize artod in consultarephp), pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre tiinţă:
r - Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11 sector 5
ofBceaes5.ro
-Domnul l
Str. ‚sector5

Referitor Ia adresa AES nr 5338/15.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1737867/20.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4627/21.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii
Pârâului Ia intersecţie cu str. Trompetului, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare i H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:
Toaletare:
In plantaţia de aliniament a străzii Pârâului în dreptul imobilului cu nr. 65 din str.
Trompetului:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O = 40 cm, h = 10 m - reducerea cu maxim 1,5 m din Iungimea
ramurilor care afectează faţada imobilul, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază
În plantaţia de aliniament a străzii Trompetului in dreptul imobilului cu nr. 63:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 80 cm, h = 14 m reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării
riscului de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea
ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor ęi păstrarea alveolei:
In plantaţia de aliniament a străzii Trompetului vis a vis de imobilul cu nr. 63:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 = 30 cm, h = 10 m — uscat 100%

Nr. 1737867/4627/

d. Regina Bisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a

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

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

Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
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 avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pămănt (cu circumferinţa trunchiului de
min. 20 cm i înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în alveolă după
defriarea exemplarului uscat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele
de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara
2020.

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

Toaletare — 2 ex. arboń
Defrişare— 1 ex. uscat 100%

DIRECT XECUTIV,
Sim POPA

Dď ffIci)uj Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
s exped Daniela VOINESCU

Întocmit
expert Florentîna POPESCU /6 ex.%07.201g

“01 ZOşg

prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:/tw.mbr&insţitutWprimaria/drectiÍidirectia mediu/avize arbori in çonşuhare/avize arbori in consuŕtarehp), pe data de

Bď Rena Ehsabeta nr 47. cod pcştal 050013. sedot 5, Bttureşu. Rnân /
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2Üjg

CĂTRE
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURETi

Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 8 8, sector 1, Bucureti

Spre ętiinţă:
-Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Ediiitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Doamna
os. nr. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5687/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1741859/30.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5229/21.05.2019, prin care ne
transmite solicitarea doamnei Lesie de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore
situat in plantaţia de aliniament a oseiei Săiaj în dreptul imobilului cu nr. 258, sector 5,
vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 14.06.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi

O întreţinerea alveolelor stradaie din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti
avizăm:
Toaletare:
In plantaţia de aliniament a oseIei Sălaj in dreptui imobilului cu nr. 258:
- 2 ex. Acer sp. (artar) e = 50 - 60 cm, h = 14 - 16 m - reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echiiibrare în vederea eliminării
riscuiui de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile ęi eliminarea
ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
in plantaţia de aliniament a ęoselei Sălaj in dreptul imobiiului cu nr. 241:

- 1 ex. Acersp.(arţar) e= 3Ocm, h = lOm—uscat8o%
In plantaţia de aliniament a ęoselei Sălaj în dreptui imobilului cu nr. 252:

- 1 ex. Acer sp. (artar) e = 40 cm, h = 10 m — cu scorbură pe aproximativ toată
Iungimea trunchiului cu Iipsă cilindrul central

Nr. 1741859/5229!

Bd. Rogína Bisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, ucuroşU, Romănia

TeI: 021.305.5500
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a acckientelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a

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

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

Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa tn orice perioadă a anului
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiutui de min. 20
cm i înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 2 ex. în alveole după
defriarea exemplarelor uscate i 5 ex. în alveolele Iibere din sos. Sălaj, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

Toaietare — 1 ex. arbore
Defriare — 2 ex. unuI uscat 100% + unuI în declin biologic

DIRFCTOR EXECUTIV,
Simona- ari na POPA

gü1 1

Şef Servicîu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VO1NESCU

Întocmit
expert Florentina i6 ex]2307.2019

24.

prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
(http:iw.pmbroĺinstitutiiIprimaria/directiiJdirectia mediu/avize arbor in consultareĺavize arbod in consultare.phn), pe daia de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26wL. 20;g

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Spre tiinţă:
- Cabinet Primar General
- Administrator Public
- Ministerul Finanţelor Publice

B-dul Libertăţii nr. 16, sector 5

Referitor Ia adresa Ministerului Finanţelor Pubflce nr. 114143/10.06.2019,
înregistrată Ia P.M.B — Cabinet Primar General cu nr. 3482/13.06.2019, Administrator
Public cu nr. 1360/14.06.2017 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5877/19.06.2019, completată
cu adresa ALPAB nr. 9808/18.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1757034/19.07.2019 i
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7251(10.07.2019 prin care se solicită punerea în practică a
avizului Direcţiei de Mediu nr. 10429/1672494/01.11.2018 si transplantarea gardului viu de
pe partea cu clădirea ministerului a platbandei stradale din bulevardul Libertăţii nr. 16, pe
parte dinspre carosabil a acesteia, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 22.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Platbandă de aliniament Bulevardul Libertăţii in faţa Ministerului de Finanţe:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 25 cm, h 9 m - uscat 90%
Platbandă de aliniament Bulevardul Libertăţii în faţa Ministerului de Justiţie:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 20 - 30 cm, h 6 - 10 m - uscate 100%
Transplantare:

- 70 mI. gard viu din specia Ligustrum, de pe partea dinspre imobil pe partea
dinspre carosabil a platbandei

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
ALPAB, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţńlor din jur i a reţelelor
aeriene, astfel
- defriarea i scoaterea rădăciniior arborilor se vor executa În regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr
- transplantare se va executa, ‚ conform art.6 pct. 6, 7 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Nr. 1757034/5877, 7251/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşd, România
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Bucurefl, în perioada de repaus vegetativ a arbuştilor pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic aI acestora, având obligaţia respectării măsurilor necesare prinderU materialului

dendrologic (scoaterea cu balot, fasonarea rădăcinilor, udat, etc.)
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304ĺ2009 ALPAB are obligaţia plantării a 4 ex. arbori

tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm i înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în platbanda de aliniament din b-dul
Libertăţii de unde au fost defriaţi arborH, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri
şi reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

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

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în
teren a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

La finalizarea Iucrărilor de transplantare, aveţi obligaţia de a anunţa Diercţia de
Mediu din cadrul P.M.B. în yederea verificărfl amplasamentului şi a condiţiile de întreţinere
a materialului dendrologic, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Menţionăm că pentru executarea Iucrărilor de transplantare este necesar să
solicitaţi un punct de vedere de Ia Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
conform art 9, pct.2 din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrĺare - 4 arbod uscaţi 100%
Transplantare: - 50 mI gard viu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Sewicîu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

4,

Întocmit,
expefl Florentina /7 exJ22.07.2019

4,,,,
7Ě

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:I/.pmb.ro/institutiLIprimariaidirecţiŕ/directia mediufavize arbori n consultar&avize arbori in consultare.php), pe data de

Bd Regina Elisabeta nr 47. cod pcşial 050013. sector 5, Bucureşt. Romána

T 0213055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

20;g
CATRE,

ADMINISTRATIA LACUR1, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI
Serviciul Planifîcare, Proiectare, Avizare

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

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9693/17.072019, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1756633/17.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7190/18.07.2019, prin care soflcitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 11 ex. arbori uscaţi, situaţi pe scuarul central aI oseIei Pandurilor,
arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i specificaţi în
tabele, cu fotografiile anexate sohcitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveoieior stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti1 avizăm
executarea Iucrării de defrięare i scoaterea radăcinilor a 6 ex. arbori din care 3 ex.
uscaţi 100% i 3 ex. în beclin bioIogic, care fac obiectui prezentei cereri ( menţionăm că
cele 5 ex. arbori din specia Prunus cerasifera cu O 2 - 5 cm1 h 2 - 3 m reprezintă material
dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se afiă arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea

ű construcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene 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
prevederilor 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.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi i afiaţi în declin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 5 ex, care reprezintă
material dendrologic neprins), cu baiot de pământ, circumferinta trunchiului de 20-
28 cm ş înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă
optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în Iocul exempiareior
defriate, respectând prevederile HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiiior de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Nr. 1756633/7190/

Bd. Regina Eüsabela nr 47, d poşţal a5001 3, sedor 5, BucumşU, Ramânia

Tel: 021.305.55.00
http:/AWNJpmbw



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

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrisare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina of]cială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise i realitatea din teren, va f] considerată intervenţie
asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija
căruia se execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea ş
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de ahniament din Municipiul
Bucure$i, acolo unde se impune.

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

Defriare — 6 ex. arbori din care 3 ex. uscate 100% i 3 în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon aWa OPA

‘ i1A
•! .2 Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

‘ expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU iĎ?ex./2 2019

24JUL 2019

prezenlul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
(htt:iĺw.cmb.roĺinstitutíVprimaria/directii/direcĺia mediu/avize arboh in consultare/avize arboh in consultare.php), pe data de

4yLAOĄ

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod pcştal D50D13, sedar 5, Bucureşt, România

TeI: 021.305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

?R IUL. 2013

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9695/17.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1756636/18.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7217/19.07.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 14 ex. arbori uscaţi, situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Mihail
Sebastian — Centrocoop, arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul
instituţiei dvs. i specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din 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 Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defrięare i scoaterea radăciniior a 8 ex. arbori din care 7 ex.
uscaţi 100% i un ex. în beclin biologic, care fac obiectul prezentei cereri ( menţionăm că
cele 6 ex. arbori din speciile Sophora japonica, Ulmus ş Fraxinus cu O 2 - 5 cm, h 2 - 3 m
reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz
de specialitate).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţfllor 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 execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi I aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 6 ex, care reprezintă
material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-
28 cm i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă
optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în Iocul exemplarelor
defriate, respectând prevederile HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Nr. 1756636/7217/

Bd. Regina Eíisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedor5, BucureşU, Românša

TeI: 021.305.55.00
hhpJ/w.pmb.ro



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a piantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defriare, prin pubticarea
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 i de decizia fiecărei instituţfl;

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise i realitatea din teren, va fÎ considerată intervenţie
asupra arboriior fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija
căruia se execută Iucrările, va fi sanc;ionat potrivit prevederilor art 2, Iit, c din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti precum i art 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea ş
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, acolo unde se impune.

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

Defriare — 8 ex. arboň din care 7 ex. uscate 100% i un ex. în declin biologic

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
exped Daniela VOINESCU

j
Întocmit,

expefl Florentina POPESCU i 4 ex./2307.2019

2ÍUL 2019

prezenwl aviz a fcst pcstat pe şite-uI PMB
(Jjwpmb.ro/insttuIii/primaria/directíiIdirectia mediu/avize arbcri in consulĺare/avize arbori n consuItare.h), pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sedar 5, flucumşb. Ramânia /
rel: 021.305 55.00
hhp.Uwww.pmb.ro UKAS
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26.10Ł. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9695/17.072019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1756639/18.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 7218/19.07.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
speciafltate pentru 3 ex. arbori uscaţi, situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Buzoieni,
arbori inventariaţi pe teren de către inspectorfl din cadrul instituţiei dvs. i specificaţi în
tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si intreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a celor 2 ex. arbori uscaţi, care
fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi ş aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului
de 20-28 cm ş înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in prima
perioadă optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în Iocul
exemplarelor defrisate, respectând prevederile HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti.

Bd. Regina Đişabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, BucureştĘ Románia

TeI: 021.305.5500
htlp:/twww.pmbra

Nr. 1756639/7218/



La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defriare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţiilor
verzi,

-fle pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibifltăţile
informatice i de decizia fiecărei instituţh;

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise ş realitatea din teren, va fi considerată intervenţie
asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal al terenului, prin grija
căruia se execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art 2, Iit, c din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti precum ş art 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea ş
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, acolo unde se impune.

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

Defriare — 2 ex. arboń uscate 100%

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela,J/OINESCU

4
Întocmit

exped Florentina POPESCU i Aexfl3.or.2o1 9

2 L 111Ł tp

prezentul aviz a ĺost postat pe &te-uI PMB
(http:íiwww.pmb.r&insttutiUprimariaidirectiiIdirectia mediuiavize arbori jn çonsultareiavize arbori n consultarephp), pe data de

Bd. Regtna Elisabeta nr 47, ccd poştal 050013, sedor 5. BucureşU, Ramânia

TeI: 021305 5500
http iIm.pmb.ro

;i01 oai

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

30. iüj. 201P

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciui Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre tiinţă:
- Amenajare Edilitară ęi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11 sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a biocului M1
Str. Zăbrăuţuiui nr 13, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 5688/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1741834/30.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5230/31.05.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului M1
din str. Zăbrăuţului nr 13, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 14.06.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificăńle şi completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral bloc scara 2:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 - 45 cm, h = 12 - 14 m - reducerea Ia 1/4 a
volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramuńlor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi &iminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc scara 1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 - 45 cm, h = 12 - 14 m - reducerea Ia 1/4 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere .şi prăbuire a ramurflor Ia condiţii meteo
nefavorabfle I eliminarea ramurflor uscate
Spaţiul verde spate bloc:

- 6 ex. Populus pyramidalis (plop) o so — 60 cm, h 114-16m - eliminarea ramurilor
uscate şi reducerea cu 34 din înălţimea coronamentelor (pînă Ia nivelul superior aI etajului
4) pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabfle, având în vedere vârsta
înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® = 40 cm, h 12 m — cu scorbură pe trunchi ‚ cilindrul central
putred pe jumătate din Iungimea trunchiului

Nr. 174183415230/

Bd. Regina Eiisabeia r 47. cod pcştal 050013, sedor 5, Bucure. Româna

TeI: 021 3055500
htlp IJ.wpmbm



- 1 ex. Acer sp. (arţar) O = 20 cm, h = 1O m — cu scorbură Ia aprox. lm pe

trunchi, cilindrul central putred
Spaţiul verde faţă bloc scara 1:

- 1 ex. pom fructifer O = 20 cm1 h = 2 m — uscat 100%

Spaţiui verde spate bloc:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) e = 20 cm, h = 5 m - cu două

scorburi profunde pe trunchi cu Iipsă cilindrul central
Lucrările avkzate se vor executa prin gra administratoruiui Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiUor din jur i a

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

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

Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului
- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori

tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm i înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare

din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.GM.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.8, în vederea verificărü în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIai act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligatia, ca imediat după primirea avizului să îI aflseze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru întiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 9 ex. arbori
Defriare — 4 ex. arboń din care 3 ex. în declin biologic i unuI uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
f expert Danieia VOINESCU

Intocmit,
expefl Florentina i7 exJ2 O7.2O19

prezenĺul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJ/w.pmb.roĺinstitutiUprimaria/directiVdirectia mediuiavize aęIi in copsultareĺavize arbori in consul are,pho), pe data de

LD.IUL 2Űĺ9

Bd. Reina flsabeta nr 47 cod poşwl 050013, sedor 5. Buasreşb, Románia
TeI: 021.3055500
htIp/,W.'v.pmbw



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE

Str; sector 5

o Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1747521/19.06.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 5990/19.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de

speciaiitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea imobilului cu nr.3 din

str. Petre Ispirescu, sectorul 5 vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în

data de 08.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

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

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

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

Toaletare

În curtea imobilului Iateral spre str. Petre Ispirescu:

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 - 30 cm, h 10 - 12 m - reducerea cu 1/4 a volumuĺui

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurüor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi

eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea reţeĺeĺor aeriene strad&e.

În curtea imobilului Iateral spre str. Recrutului:

- 2 ex. Acer sp. (artar) O 20 - 40 cm, 1, 12 - 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea

eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţü meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea reţeielor aeriene stradale•

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului iegal aI terenuiui,

evacuându-se masa )emnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

I— i

Nr. 1747521/5990 05. AUB. 2019

Bd. Reina El'sabeb nr 47. cod ocstal 050013. sector 5. Bucurest RnnMia



conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară4oamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

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

304/2009.

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

Toaletare — 5 ex. arboń

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ŞefSe,viciu Acorduri şi Avize,

expefl Deniela VOINESCU

Întocmit,

expefl Florentina POPESCU /5 exJ2G.07.2019

30. WL 2019
prezentul avz a fost postat pe síie-uI PMB

ue iR.1 Ppnin Fliçatwta nr 47 cM nnstal Q5ť13 sector 5. Bucures. Româna



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

05. UG. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă:

Q
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

ofíice(&aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 37

Str. Vicina nr 8, sector 5

Referitor Ia adresa Aes nr. 6225/06.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1748375/21.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6077/24.06.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde aI blocului 37 din

str. Vicina nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data

de 08.07.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care conform Legii

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

O Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind

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

Toaletare:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O = 22cm, h = 10 m Reducerea la 1/4 a voĺumului

coronamentuţui de mań dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării

ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi elżminarea

ramurilor uscate, cu degajarea reţetei de Uuminat stradal

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform

art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

UeiiI
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verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU

ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea 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

DIRE9ECUTIV,

Sim -Marian'& OPA

* — ŞefSewiciu Acorduri şi Avize,
NMA

expefl Daniela VOINE(SCU

Întotmit,

expert Florentîna POPESCU / 5 exJ26.07.2019

3o.ţUL ZQtS

prezentul avÍz a fost postat pe site-uI PMB

(http://.pmb.ro/institutíLIprimari&directii/directia mediu/avize arbor in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRĘ
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr8B, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9693/17.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1756633/17.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7190/18.07.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 11 ex. arbori uscaţi, situaţi pe scuarul central aI oseIei Pandurilor,
arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. ş specificaţi în
tabel, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcările şi compietările
uiterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveoielor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare ęi scoaterea radăcinilor a 6 ex. arbori din care 3 ex.
uscaţi 100% ş ex. în beclin biologic, din specflleAcer(poziţiile nr. 4,7,9,11 din tabelul
anexat Ia prezenta), Tilia (poziţia 6 din tabelul anexat Ia prezenta), Ailanthus (poziţia 10
din tabelul anexat Ia prezenta) fac obiectul prezentei cereri.

Menţionăm că cele 5 ex. arbori din specia Prunus cerasifera ( poziţiile nr. 1, 2, 3, 5,
8 din tabelul anexat Ia prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu
este necesară emiterea unui aviz de specialitate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea 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 execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi i aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defrisare, aveţi
obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 5 ex, care reprezintă
material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului đe 20-
28 cm i mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă
optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în Iocul exemplarelor
defriate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveoielor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

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

-informarea cetăţeniior cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defriare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţUlor
ve rzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

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

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise i reafltatea din teren, va fi considerată intervenţie
asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenuiui, prin grija
căruia se execută Iucrăriie, va fi sancţionat potrivit prevederiior ar[. 2, Iit, c din H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti precum ş art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, acolo unde se impune.

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

Defriare — 6 ex. arboń din care 3 ex. uscate 100% .i 3 în declin biologic

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOIN7SCU

Întocmit
expefl Florentina POPESCU / 7 ex/29072019

30.!UL Zais

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
ťhttp://'w,pmbroRnstitutäiprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp), pe data de

l»iiI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

RtI Pnnn ĘIiąh.nt2 nr 47 rrwl rťie!flflflfl çprłnr R"r"rpqti Pnmn



A
L

.P
.A

.B
.

A
li

ni
am

en
t

st
ra

da
l

o
s.

P
an

du
ri

-C
al

ea
13

S
ep

te
m

br
ie

-B
d.

T
ud

ov
V

la
di

m
ir

es
cu

In
to

cr
ni

t.
Jo

ne
]a

.I
Ă

R
L

Á
IA

N
U

N
r.

L
O

C
Á

L
JZ

A
R

E
S

P
A

Ţ
IU

V
E

R
D

E
S

P
E

C
IE

Á
R

B
O

R
E

D
IA

M
E

T
R

U
ÎN

Ă
L

T
IM

E
O

B
S

E
R

V
A

T
II

F
O

T
O

cr
t.

o(
em

)
h(

m
)

1
Şo

s.
P

an
du

ri
-s

cu
ar

ce
nt

ra
l

Pr
un

us
ce

ra
si

fe
ra

(c
or

co
du

s)
10

4
U

SC
A

T
10

0%
)

So
s.

P
an

du
rj

-s
eu

ar
cc

nt
ra

l-
în

fa
ta

-
2

P
ru

nu
sc

er
as

ii
er

a(
co

rc
od

uş
)

1O
4

U
SC

A
T

10
0%

2
;

sp
ita

lu
)u

i
v

o
s.

P
an

du
ri

-s
cu

ar
ce

nt
ra

l-
în

dr
ep

tu
l

Pr
un

us
ce

ra
si

fe
ra

(c
or

co
du

s)
6-

8
4

U
S

C
A

T
10

0%
3

Şo
s.

P
an

du
ri

-s
cu

ar
ce

nt
ra

]-
în

dr
ep

tu
l

A
ce

r(
ar

ta
r)

60
12

-1
4

de
cl

in
bi

ol
og

ic
.

ci
]i

nd
ru

4
4
A

4
B

nr
.

23
ce

nt
ra

l
lip

sa
.

us
ca

t
80

%
Şo

s.
P

an
du

ri
-s

cu
ar

ce
nt

ra
l-

în
dr

ep
tu

l
-

-

‘
Pr

un
us

ce
ra

si
fe

ra
(c

or
co

du
s)

-4
4

U
S

C
A

T
10

0%
J

rw
.

27

So
s.

P
an

du
ri

-s
cu

ar
ce

nt
ra

l-
în

dr
ep

tu
l

de
cl

in
bi

ol
og

ic
.

ci
li

nd
ru

&
6A

,6
B

,
6

T
il

ia
(t

ei
)

60
-7

0
12

-
-

nr
.

27
pu

tr
ed

,
ltp

sa
nt

iđ
om

6C
•

de
cl

in
bi

ol
o2

ic
.

ci
lin

dr
u

Şo
s.

P
an

du
ri

-s
cu

ar
ce

nt
ra

l-
in

dr
ep

tu
l

A
ce

r(
ar

ţa
r)

50
12

-1
4

pu
tr

ed
,

lip
să

ri
tid

om
la

7.
7A

,7
B

ba
za

Şo
s.

P
an

du
ri

-s
cu

ar
ce

nt
ra

l-
în

dr
ep

tu
l

8
Pr

un
us

ce
ra

si
fe

ra
(c

or
co

du
s)

4-
5

4
U

S
C

A
T

10
0ĺ

o
8

n
ri

l

o
s
.

Pa
nd

ur
i-

sc
ua

rc
en

tr
al

-m
n

dr
ep

tu
l

A
ce

r(
ar

ta
r)

50
10

-1
2

U
S

C
A

T
10

0%
9

11
ľ.

3
1

1O
o
s.

P
an

du
ri

-s
cu

ar
ce

nt
ra

l
A

il
an

th
us

al
ti

ss
ir

na
(c

en
ue

r/
fa

1s
oţ

et
ar

)
15

4
U

SC
A

T
I0

0%
Î0

11
Şo

s.
Pa

nd
ur

i
A

ce
r(

ar
ta

r)
40

-5
0

7-
8

U
S

C
A

T
10

0%
11

/
S

ef
se

rv
ic

iu
.

lle
nn

a
N

IC
O

L
A

E



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

05. ÁUB. 2M9

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9695/17.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1756636/18.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7217/19.07.2019, prín care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
speciafltate pentru 14 ex. arbori uscaţi, situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Mihail
Sebastian — Centrocoop, arboriinventariaţi pe teren de către inspectorfl din cadrul
instituţiei dvs. i specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti ş HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea lucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a 8 ex. arbori din care 7 ex.
uscaţi 100% ş un ex. în&clin biologic, din specUle Pinus (poziţia 1 din tabelul anexat Ia
prezenta), Sophora japonica (poziţiile nr. 2,3 din tabelul anexat la prezenta), Ulmus
(poziţiile nr. 5,6,7 din tabelul anexat Ia prezenta), Fraxinus (poziţia 9 din tabelul anexat la
prezenta), Acer (poziţia 10 din tabelul anexat Ia prezenta) fac obiectul prezentei cereri.

Menţionăm că cele ďex. arbori din specia Sophora japonica (poziţia 4 din tabelul
anexat Ia prezenta) Ulmus (poziţia 8 din tabelul anexat Ia prezenta) ‚ Fraxinus ( poziţiile nr.
11,1213,14 din tabelul anexat Ia prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru
care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea 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 execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi i aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 6 ex. care reprezintă
material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-
28 cm i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă
optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în Iocul exemplarelor

Leii
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defriate, respectând prevederile HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de aflniament din Municipiul Bucureşti.

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

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrisare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţiiior
verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp utii, despre executarea lucrărilor de defriare, cu
precizarea datei caiendaristice í a intervaluiui orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oficiaiă de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţiie
informatice i de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre dateie transmise ş realitatea din teren, va fi considerată intervenţie
asupra arborilor fără aviz đe specialitate, iar administratorul Iegai aI terenului, prin grija
căruia se execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor ad. 2, Iit, c din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiuiui
Bucureti precum i art 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul p)antaţülor de aliniament din Municipiui
Bucureti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterü.

Defrîare — 8 ex. arbod din care 7 ex. uscate 100% i un ex. în decĺin biologic

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOINESCU

!ntocmit,
expert Florentina POPESCU i 4 ex./29.07.201 9

30. IUL ZO1

prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJwwpmb.rohnsttutiiiDrimariaidrectii/direvtia mediviavze atoń Ďn çonsuhareiawize aitoń fl consultare.php), pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

pz1 Rrinn FIkhetn nr 47 rnd nnçtal 0504313 sdnr & Bucurestt Romána



A
.L

P
.A

.3
.

o
A

li
ni

am
en

t
st

ra
da

l
M

ih
ai

l
S

eb
as

ti
an

-C
en

tr
oc

oo
p

o

N
r.

D
IA

M
E

T
R

U
ÎN

Ă
L

Ţ
IM

E
L

O
C

A
L

JZ
A

R
E

S
P

A
T

IU
V

E
R

D
E

S
P

E
C

IE
Á

R
B

O
R

E
O

B
S

E
R

V
A

T
II

F
O

T
O

cr
t.

(c
m

)
h(

m
)

I
st

r.
M

ih
ai

l
S

eb
as

ti
an

-i
nt

er
se

ct
ie

st
r

Sg
.

N
uţ

u
Pi

nu
s

(p
in

)
20

7
U

S
C

A
T

80
%

I
Io

n,
sp

aţ
iu

ar
ne

na
ja

t
pe

nt
ru

câ
in

i

2
st

r
M

ih
ai

l
S

eb
as

ti
an

-i
nt

er
se

cţ
ie

st
r

Sg
.

N
uţ

u
S

op
ho

ra
ja

po
ni

ca
(s

al
câ

m
)

6-
7

U
SC

A
T

10
0%

2
Io

n,
sp

aţ
iu

am
en

aj
at

pe
nt

ru
câ

in
i

st
r.

M
ih

ai
l

S
eb

as
ti

an
-i

nt
er

se
cţ

ie
st

r
Sg

.
N

u;
u

S
op

ho
ra

ja
po

ni
ca

(s
al

câ
m

)
O

6-
7

U
S

C
A

T
10

0%
3

Io
n,

sp
aţ

iu
ar

ne
na

ja
t

pe
nt

ru
câ

in
i

st
r.

M
ih

ai
l

S
eb

as
ti

an
-i

nt
er

se
ct

ie
st

r.
Sg

.
N

uţ
u

S
op

ho
ra

ja
po

ni
ca

(s
al

câ
m

)
5-

6
6-

7
U

S
C

A
T

0O
%

4
lo

n,
sp

aţ
iu

am
en

aj
at

pe
nt

ru
câ

in
i

st
r.

M
ih

ai
l

S
eb

as
ti

an
-i

nt
er

se
cţ

ie
st

r
Sg

.
N

uţ
u

U
lm

us
(u

lm
)

20
-2

5
10

U
S

C
A

T
10

0%
5

Io
n,

se
ns

gi
ra

to
ri

u

6
st

r.
M

ih
ai

l
S

eb
as

ti
an

-i
nt

er
se

ct
ie

st
r.

Sg
.

N
uţ

u
U

lm
us

(u
lm

)
25

8-
10

U
S

C
A

T
10

0%
6

Io
n,

se
ns

gi
ra

to
ri

u

‘

st
r

M
ih

ai
l

S
eb

as
ti

an
-i

nt
er

se
cţ

ie
st

r.
Sg

.
N

uţ
u

U
lm

us
(u

lm
)

20
-2

5
IO

U
SC

A
T

I0
O

%
7

Io
n.

se
ns

gi
ra

to
ri

u

8
st

r.
M

ih
ai

l
S

eb
as

ti
an

-i
nt

er
se

cţ
ie

st
r

Sg
.

N
uţ

u
U

lm
us

(u
lm

)
15

10
U

S
C

A
T

10
0%

8
Io

n,
se

ns
gi

ra
to

ri
u

st
r.

M
ih

ai
l

S
eb

as
ti

an
-s

tr
.

C
en

tr
oc

oo
p-

sc
ua

r
F

ra
xi

nu
s(

fr
as

in
)

60
-7

0
10

de
cl

in
bi

ol
og

ic
,

us
ca

t
80

%
.

lip
sa

ce
nt

ra
l

ri
tid

om
pe

ci
li

nd
ru

ce
nt

ra
l

st
r.

M
ih

ai
l

S
eb

as
ti

an
-i

n
dr

ep
tu

l
nr

.
13

7.
bl

.
V

71
.

A
ce

r(
ar

ta
r)

20
-2

5
10

U
S

C
A

T
10

0°
ĺa

10
sc

.
2

•i
J

st
r.

M
ih

ai
l

Se
ha

st
ia

n-
m

n
dr

cp
tu

l
n
r

11
0.

hl
.

V
87

Fr
ax

in
Ll

s(
tř

as
in

)
6-

8
5

l
S

C
A

T
10

0%
1 1

1
/ J
1
,

ľ"



D
]Á

M
E

T
R

U
iĂ

L
T

IM
E

L
O

C
A

L
IZ

A
R

E
S

P
A

T
IU

V
E

R
D

E
S

P
E

C
IE

A
R

B
O

R
E

O
B

9E
R

V
A

Ţ
II

F
O

T
O

c(
cm

)
h(

m
)

12
st

r.
M

ih
ai

I
S

eh
as

ti
an

-i
n

dr
ep

w
l

nr
.

11
0,

bl
.

V
87

F
ra

xi
nu

s(
fr

as
in

)
6-

8
5

U
S

C
A

T
10

0%
12

13
sw

.
M

ih
ai

l
Se

ha
M

ia
n-

în
dr

ep
w

l
n
r

11
0.

bI
.

V
87

Fr
ax

in
us

(&
as

in
)

6-
8

5
U

SC
A

T
IO

0%
l3

14
st

r.
M

ih
ai

l
S

cb
as

ti
an

-î
n

dr
cp

w
l

nr
.

11
0.

bl
.

V
87

F
ra

xi
nu

s(
fr

as
in

)
6-

8
5

U
S

C
A

T
10

0%
14

j
ŞC

F
se

rv
ic

iu
,

În
to

cm
it

ĺ
Il

ea
na

N
IC

O
L

A
E

lo
ne

la
JĂ

R
L

Ä
IA

N
U

o
o



4+.

I I i

.‘q
‘-

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
( I Direcţia de Mediu

O 6. AU6. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Doamna I

Referitor Ia adresa doamnei i, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1745606/12.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5681/13.06.2019, prin care ne solicită
doamnei emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în domeniul public în
dreptul imobilu]ui cu nr, 13 din b-dul Tudor Vladimirescu, sector 5, vă facem cunoscut că
Ia verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare si
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:
Toaletare:
In plantaţia de aliniament a b-dului Tudor Vladimirescu, ín dreptul imobilului cu nr. 13:
- 1 ex. Fraxinus sp. (artar) O 40 cm, h = 14 m - reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării
riscului de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea
ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
In domeniul public, în dreptul imobilului cu nr, 13 din b-dul Tudor Vladimirescu:

- 1 ex. Aflanthus sp. (fas oţetar) e = 35 cm, h = B m — uscat 100%, îmbrăcat în
iederă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a
reţelelor aeriene, astfel:

IkO i

Nr. 1745606156811

Bd Reaina Elisaheta nr 47 cM ncstal 050013 seiinc 5 Bncuresh Rrnnia



- 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 teritoriui Municipiului
Bucure$i, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi
afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304i2009, H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de
min. 20 cm i înălţime corespunzătoare acestuia1 în funcţie de specie), într-o alveoiă Iiberă
din b-dui Tudor Viadimirescu, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţeie de
utilităU, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

Toaletare — 1 ex. arbore
Defńare — 1 ex. uscat 100%

Întocmit,
expert Florentina POPESCU/6 exJOl .08.2019

prezentul aviz a fost postat pe siIeuI PMB
(http./Ąwomb.ro/insWuW/orimaria/direcfii/directia medíu/avize arbori n consultareiavize arbori in consuQare.php), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo POPA

Rśl Pninn fliąnhtn nr d7 rnI rv,c121 fl1 i qprlnr P iin,,rpçti Pnmni
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

86. U6. lOiS

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre $iinţă:

- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5

ofticeaes5.ro

- Domnul I

Referitor Ia adresa AES nr. 6226/23.05.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1748388/21.06.2019 i ia Direcţia de Mediu cu nr. 6078/24.06.2019, prin care ne solicită

emiterea avizuiui de speciaiitate pentru unii arborii situaţi în dreptul Iocuiui de parcare nr.

12 din spatele blocului P 83 - str. Conţeti nr 6, sector 5, vă facem cunoscut că Ia

cD verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea

spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare i

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

Municipiului Bucureti, avizăm:

Toaletare:

Spaţiul verde din faţa parcăńi amenajată in spatele blocului:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echiĺibrare în vederea eliminării ńscului de frângere .şi prăbuire a ramuńlor ĺa

condiţii meteo nefavorabfle i eliminarea ramuńíor uscate:

Locdeparcarenr. 12

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinai O = 20 - 22 cm, h = 10 - 12 m

Nr. 1748388/6078/

Bd. Regka Oisabeta nr 47. s1at O5l3. sedoç 5. Bua,est. Rî,ăn



- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O = 20 cm, h = 10 m

Loc de parcare nr. 11:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) O 30 cm, h 12m

LucrăriIe avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur şi a reţeIeior aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarui iegai ai terenuiui este răspunzător de siguranţa bunuriior

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

PrezentuI aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mç1PA

Intocmit,

expefl Florentina POPESCU / 7 exO1 08.2019

7019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(htto:ĺ»ąvjpmb.roÍinstitutiL/primariaidirectiÍ/directia medËu/avize arbori n çonsuhpre/avize arboń in consultare.php), pe data de...

DM CIhł .47 ..-‚1 flÇi1' ąnrłnr Piirt,tÇti Pnmni l



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

o 6. tU6,

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă:

c - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

offlce(aes5.ro

- Domnul F

Sti. nr. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6236/06.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr

1748391/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6079/24.06.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii

Baraolt la nr. 15, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data

de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii

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

localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind

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

Toaletare:

ĺn plantaţia de aliniament a străzii Baraolt la nr. 15:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O = 6Ocm, h = 12 m reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentului de

mari dimensiun cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în vederea eliminării ńscului de frângere

şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavcrabile şi eliminarea ramurflor uscate, cu

degajarea reţetei de iluminat stradal

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

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, conform

art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

ue i

Nr 174839116079/

Bd Reaina Elisabeta nr. 47. cM ncstai 050013. sednr 5. Bucures. Rnmănia



verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a arboriior

(primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui).

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrăriior,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Prezentui aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Toaletare — 1 ex. arbore

Întocmît,

expefl Florentina POPESCU /5 ex.130.07.2019

OZ AU& 2019

prezentul avaz a fost poslat pe site-ul PMB

ťhtto/kombroiínsUtutiUorimaria1directii/directia mediu/avize arbari in cnnsultare/avize arbori n consulŕarephp), pe data de

I

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona

Bd. Reaina EIisabeta nr 47. cod staI 050013, sedor 5, Bucureş, Románia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OEÁuGiĎ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
oftice(äaes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 1
Calea Rahovei nr. 231, sector 5
-Doamna I
Str. - . nr. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6656/18.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1748713/24.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6120/25.06.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele
imobilului din str. Petrache Poenaru nr.4, în spaţiul verde aI blocului 1 din Calea Rahovei
nr. 231, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
08.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Spaţiul verde Iateral bloc 1, sc. 2 - Calea Rahovei 231, în spatele imobilului din str.
Petrache Poenaru nr.4:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35 cm, h 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărä dscului de
frângere şi prăbuşire a ramuri/or ĺa condiţii meteo nefavornbiĺe şi eliminarea ramurilor
uscate
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 20 cm, h 7 m — înclinat 30° -- reducerea cu 1/4a volumului
comnamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea
eUminăńi ńscului de ťrângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Morus sp. (dud) o 45 cm, h 15 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului

de mari dimensiuni, cu aplicarea ĺucrărilor de echilibrare în vederea eliminăńi ńscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor ía condiţii meteo nefavorabile şi eĺiminarea ramuńlor
uscate

I,ai ii

Nr. 174871316120

Bd. Regina Esab€ta nr. 47. cod poştal 050013. sedor 5. Buajreb, Romăn



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsurí de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.GMB. nr. 304/2009 prívind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia I—ŁC.G.M.B. nr. 304i2009.

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

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

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

Întocmît,
expefl Fiorentina is ex/31D72019

02 AUG zuig

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Bd. Reśiina Eiisabeta nr 47, cod pcştal 050013, sedar 5. Bucureşt, Romána



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

86. ĂUE IIMS

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciui Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11 sector 5

offlceaes5.ro

-Asociaţia đe proprietari a blocului 18 B

Str. Lt. IIie Câmpeanu nr. 2, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6590/14.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1748688/24.06.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr 6124/25.06.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele

— blocului 1 din str. Lt. IIie Câmpeanu nr. 2, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren in data de 16.07.2019 s-a inventariat următorui material dendroiogic

pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009

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

Toaletare

Spaţiul verde spate bloc 1:

- 1 ex. Acer sp. (dud) ® 30 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de

mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriíor

uscate

Nr. 1748688/6124
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- QPA

Întocmit

expert Florentina POPESCU /5 exi3l 072019

02. AUE. 2019

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

D 9. ?kWÎ

CĂTRE

$.C. METROUL S.A.

Str. Gutemberg nr. 3, sector 5

o
Spre ştiinţă

-Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

Referitor Ia adresa A.E.S. nr. 6235/06.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr

1748405/21.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6080124.06.2019, prin care ne transmit

solicitarea S.C. Metroul S.A. de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra

unor arbori situaţi în curtea imobilului cu nr. 3 din str. Gutemberg, sectorul 5 ( nu în

aliniamentul stradal, cum este stipulat în solicitare), vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 16.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:

Toaletare

În curtea imobilului Iateral spre str. Gutemberg:

- 2 ex. Morus sp. (dud) e 40 - 50 cm, h 12 - 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea

eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi

eliminarea ramurilor uscate

Nr 1748405/6080
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- 1 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) O 50 cm, h 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea reţeleior aeriene stradale

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiflbrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

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

304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul CuIturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi mođificările ulterioare.

Prezentui aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterfl.

Toaletare — 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

J$ Întocmit,

expert Florentina POPESCU / 5 ex./O58.2O1 9

06. AUG. 2üia

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

Nr. 174870216082 u 9. ‘JG. ZUĹJ

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officecäaes5.ro
-Doamna

Referitor Ia adresa A.E.S nr. 6233/06.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1748702/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6082/ 24.06.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
plantaţia de aliniament a străzii Dr. Joseph Lister, în dreptul imobilului cu nr.
53, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data
de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

O verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, H.c.o.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Dr. Joseph Lister, în dreptul imobilului cu
nr. 53:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm, h lOm — cu scorbură profundă Ia bază i Ia
zona de insertie

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului PS5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47, cod potaI 0500i3, sedor 5, Bucureşţi, Rcmánia I r i I



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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.&M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ din
specia predominantă în plantaţia de aliniament (cu circumferinţa
trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), un ex. în Iocul arborelui defrişat i 5 ex. în alveolele Iibere din
cartierul Cotroceni, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr 114/2011,
respectând distanţa reglementară faţă de ciădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. arbore în decIin biologic

DIR EXECUTIV,
•ana POPA

%
• 11# ĺ

Întocmit

expert Florentina POPESCU / 6 ex./05.OB2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://wpmb.ro/institutiJorimaria/directii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

9 %.

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Ediiitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -111 sector 5

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Doamna
( - 1

Referitor la adresa A.E.S nr. 6583/14.06.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr 1748702/24.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6122/ 25.06.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbust situat în
plantaţia de aliniament a străzii ing. Teodor Dragu, în dreptul imobilului cu nr.
31, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 16.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

Q verzi din intravilanul iocalităţilor cu modificările şi compietăriie în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiflor de aliniament din
Municipiui Bucureşti avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
Piantaţia de aliniament a străzii ing. Teodor Dragu, în dreptul imobilului
cu nr. 31:
- 1 ex. Hibuscus sp. (trandafir chinezesc) O 3- 5 cm, h 2-3 m — arbust uscat
1 00%

Lucrările avizate se executa prin grija administratoruiui Iegal aI
terenului PS5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiiior din jur şi a reţeielor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor

Nr. 1748702/6122
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arbustului se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic
tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ din
specia predominantă în plantaţia de aliniament (cu circumferinţa
trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 în funcţie de
specie), unuI în Iocul arbustului defrişat, cu respectarea prevederilor
H.C.G.M.B. nr 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 ahn. 5 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 se va executa în regim de urgenţă.
DeMşare — 1 ex. arbust uscat 100%

Întocmit,

expert Fiorentina POPESCU / exJO5.08.2019

t .

prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
(http:/íwpmb.r&instituIi'ipńmara/directii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data....

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

Nr. 1748678/6127/ Ç% 1U\

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul VeriFicare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre tiinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Doamna

(Platbanda din faţa parcării amenajate între spaţiul verde fată aI blocului 48A, sc.1 -

din str. Calea 13 Septembrie nr. 102 i Punctul Termic)
Referitor Ia adresa AES nr. 6582/14.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1748678/24.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6127i24.06.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi într-o platbanda din fata spaţiului
verde aI blocului 48A, sc.1 din str. Calea 13 Septembrie nr. 102, sector 5, vă facem
cunoscut că ]a verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările in vigoare i H.C.G.M.B. 304i2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:

Q Platbanda din faţa parcării amenajate între spaţiul verde faţă aI blocului 48A, sc.1 -

din str. Calea 13 Septembrie nr. 102 i Punctul Termic:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere .i prăbuire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 20 cm, h = 10 m
- lex.Morussp.(dud) O=2Ocm,h=lOm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Platbanda din fata parcării amenajate între spauI verde faţă aI blocului 48A, sc.1 -

din str. Calea 13 Septembrie nr. 102 i Punctul Termic:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O = 20 cm, h = 10 m — uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
tuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur i a
reţelelor aeriene, astfel:

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

Bď Regtna Elisabeta nr 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşd, Româna I .tZ'\ i i I



Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fĺ
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tănăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm i înălţime
corespunzătoare acestuia1 în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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 cadrui P.M.B, în vederea verificărfl în
teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIai act normativ.

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

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU I 6 ex.105.QB.201 9

prezentul aviz a fost postat pe síie-uI PMB
(httpJ/w.mb.ro/institutiUprimariaidirectiiIdirectia mediuiavize arbori in consultarelavize arbod in consuItare.hp), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Reina Ebsabeta nr 47. cai oostal 050013. sector 5. Bucuresb. Rornânia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1749721, 1760330/6305, 7733ĂJ 9. AUE 2O9

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

officeaes5. ro

- Domnul!

Referitor Ia adrese(e domnului Sima Marian, înregistrate Ia P.M.B cu nr.

1749721/26.06.2019, 1760330/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr

6305/27.06.2019, 7733/02.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate

pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Nedeia Ia nr. 18, sector 5, vă

facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat

0 următorul materiai dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocaiităţilor cu modificările şi

completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

În plantaţia de aliniament a străzii Nedeia Ia nr. 18:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O = SOcm, h = 12 m reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentului de

mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării ňscului de

frângem şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor

uscate, cu degajarea reţelelor aeriene stradale

Bď Regina Elişabeia nr 47. cod poştal 050013. sedor 5, Bucure$, România



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor, pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU

ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

%CPIULm Intocmit,

expefl Fiorentina POPESCU/5 ex/05.O8.2019

136. 3)& 2çţ9

prezent& aviz a ťost postal pe &Ie-ui PMB

(htt:/tmb.ro/institutii/primaria/directiűdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arboh in consultarechp), pe data de...
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

03,ÁuG. 2019

CĂTRĘ
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Pioieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Referitor ia adresa dvs. nr. 4898/21.05.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1739779/23.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4838/24.05.2019, prin care soiicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de
speciafltate pentru ex. 97 arbori uscaţi i aflaţi în declin bioiogic, situaţi în aliniamenteie
stradale/ platbandele stradale din care 59 ex. situate în sectorul 5: B-dul Unirii ( 14 ex. din
care 13 ex. în declin biologic i un ex. uscat 100%), B-dul Libertăţii (2 ex. uscate 100%),
Caiea 13 Septembrie ( 26 ex, din care 25 ex. uscate 100% I unui în declin biologic), B-dul
Eroilor (3 ex, din care 2 ex. uscate 100% ş un ex. în declin biologic), B-dui Eroii Sanitari
(12 ex, din care 9 ex. uscate 80 - 100% i 3 ex. in deciin bioiogic), Str. Dumitru Bagdasar
(1 ex uscat 100%), os. Panduriior (1 ex. uscat 100%), arbori inventariaţi pe teren de
către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. ş specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate
solicitărfl, vă comunicăm

- 9 ex. arbori din specia Platanus din tabeiul os. Panduriior — Eroilor reprezintă
material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de
specia Iitate.

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrui plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea iucrării de defriare ęi scoaterea radăcinilor a celor 59 ex. arbori uscaţi / în
deciin biologic, care fac obiectul prezentei cereri, cu obiigativitatea menţinerii aiveolei
(pentru locaţiiie unde se vor executa defri$ri ale arborilor situaţi în alveole stradaie)

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care
se afiă arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, luändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare piantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederiior 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. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi i afiaţi în declin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi

I i

Nr. 1739779/4838/2/
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obligaţia plantării a 149 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului đe 20-28 cm ęi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de

specie, în prima perioadă optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare
defrişării în vederea completărü aliniamentelor I platbandelor stradale, respectând
prevederile HCGMB nr.1 1412011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

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

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborü avizaţi pentru defriare, prin pubflcarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor
verzi,

4ie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu
precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune i fluxul autolpietonal, prin pubflcarea acestor
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise i realitatea din teren, va f] considerată intervenţie
asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija
căruia se execută Iucrările, va fl sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiu)ui
Bucureti precum i art 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureti, acolo unde se impune.

Menţionăm că în solicitarea dumneavoastră sunt următoarele greeIi: nr. total de ex.
arbori este 108, iar Ia total ex. arbori Calea 13 Septembrie sunt 26 ex. conform tabel
anexat.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl i este valabil însoţit
de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 42212001, privind protejarea
Monumentelor Istorice, cu completările ş modificările ulterioare, pentru arborü situaţi în
zonele protejate.

Defr4are —59 ex. arbori din care 41 ex. uscate 100% .şi 18 ex. în declin biologic

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Danieia VOINESCU

oz Întocmit,
expefl Florentina POPESC%24x.131.o7.2019

prezenĺul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJtw.mb.roIínstitutiűrimahaIdiręctiiidirectia mediuiavize arbori in consultare/avi rbori in consultare.php), pe data

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Rd Reina Elisaheta nr 47 rnd ncstal 050011 sedar & Bucurest. România
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Drecţia de Mediu

Nr. 1741666162261 AUG 2Oq

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
( - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(aes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocułui M 89 — preçeđinte -

Str SoId. Ene Modoran nr. B, sector 5

Referitor Ia adresa A.E.S. nr 5686/23.05.2019, înregistrată Ia P.MB cu nr
1741865/30.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 5226131.05.2019, prin care ne transmit
soiicitarea de emitere a avizului de speciaiitate pentru un arbori situaţi în spaţiul verde aI
blocului M89 din str. SoId. Ene Modoran nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificările
efectuate pe teren in data de 14.06.2019, 06.08.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor cu modificările şi completările ulteńoare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

r
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:

( Reducerea cu 1/4 a volumului cornnamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńţor
de echilibrare în vederea eliminării dscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Tilia sp. (tei) @ 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (fals oţetar) O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, 12 m —şi efectuarea Iucrăńlor de eliminarea a iederei
invazive de pe tmnchiul arborelui
Menţionăm că !ucrădle de toaietate a arborilor din faţa bîocului au fost executate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegai al terenului PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 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 pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului).

1"— lBd Reaina Flisabem nr 47 rnl rk1çtI flŮ411 ç.nrď R,r,wod prgnan;2 1.



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunílor, supravegherea execuţieí Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

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

în copie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaietare — 3 ex. arboń

DIRECTOR EXECUTIV,
SimoI3aMItoâ.POPA

(

\Ç J% (

Întocmit
expert Florentina i5 ex.107.08.2019

(

(

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE
Universitatea de tiinţe Agronomice .şi Medicină Veterinară

Facultatea de Medicină Veterinară
Spĺaiul Independenţei nr. 105, sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1746574/14.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 5804/18.06.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru arborii situaţi în curtea facultăţii din Splaiul Independenţei nr. 105,
sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2018, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care confcrm Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In Iateral intrare imobil, Splaiul Independenţei:
- 11 ex. Populus sp. (plop) O 50 - 8Ocm, h 16 - 10 m - Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuriíor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramuńlor uscate
Părculeţul din faţa căminului studenţesc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35 cm, h 12 m

( - 1 ex. Morus sp. (dud)O SOcm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) e ioo cm, h 14 m - Reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate
Spate biobază:
- 2 ex. Populus sp. (plop) e 90 — 100 cm, h 12 - 14 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramuńlor uscate
Garaj DSA:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 40 cm, h 16 m - Reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea
eliminărä riscului de frângere şi prăbuşire a ramuälor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate

IaiiI

Nr. 1746574/58041 !R..Z'?

Bd. Reoina Elisabeta nr 47. cod oostal 050013. sedor 5. Bucures. Romăna



- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 20 - 25 cm, h 8 -10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurUor uscate
SpitaIuI animale mari:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărflor de echilibrare in vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40 cm, h 12 m
- 2 ex. Quercus sp. (stejar) e 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 25 - 30 cm, h 8 -10 m

1 ex. Morus sp. (dud) e 50 cm, h 12 m
In parcare —poafla dinspre str. Dr. Staicovici:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) e 40 -45 cm1 h 12 m - Reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurflor uscate
In Iateral spre str. Dr. Staicovici:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e so cm, h 16 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate
Arbori în decIin bioiogic:
In Iateral intrare imobil, Splaiul Independenţei:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e so cm, h 10 m — uscat 100%
- i ex. Populus sp. (plop) e 5Ocm, h 18 m — cu scorbură pe trunchi, cilindrul cental
putred
- i ex. Populus sp. (piop) e 6Ocm, h iBm — cu scorbură profundă pe trunchi, Ia aprox. 30

cm de sol, cu Iipsă cilindrui central
In faţa căminului A 8:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) bituipinai e io — 12 cm, h 8 - 1O m — uscat 100%
Părculeţul din faţa căminului studenţesc:

1 ex. Morus sp. (dud) e 50 cm, h 12 m cu scorbură Ia bază, cilindrul central putred
In parcare —poafla dinspre str Dr. Staicovici:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 50 cm, h 14 m cu scorbură profunda Ia bază, cilindrui central
putred

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietaruiui/administratorului iegal ai
terenului, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuándu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform ar[. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus
vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Bd Recna Dsabeta nr 41 cr,d nostal 050011 sedor 5 Bunuresh România



Pentru reanalizarea cererii dvs. privind em(terea avizului de defrişare a celor 5 ex.
arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia
Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Eiisabeta
nr. 42, sector 5, următoarele:

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

compensarea arboriior ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa
trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia1 în funcţie de specie).

Formularele angajamentului se vor semna a sediu Direcţiei de Mediu din PMB -

b-dul Regina Elisabeta nr 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi
Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 - 14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 30 ex. + 6 ex. (din care 4 ex în declin biolgic i 2 ex. uscate 100%, până Ia
eliberarea avizului de deťrişare)

DIRECTOR EXECUTiV,

o
o

s

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU 15 exJO9.O8.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpu/w.omb.roľinstitutiYorimaria/directiiIdÉrectia mvdiu/pvize prbod in consuar&pvizę arboń in consuľtare.oho), pe đata

de

9. ‚‘IJR. 2fl :q
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748440160811 14. ÁUR U!

CĂTRE
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare

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

— Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offĺceaes5.ro
-Domnul ••‘

I ——

Referitor la adresa AES nr. 6234106.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr
1748440/21.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6081/24.06.2019, prin care ne
transmite solicitarea domnului ż Ie emitere a avizului de specialitate pentru arborU
situaţi în plantaUa de aliniament a străzii Zeţarilor, sector 5, vă facem cunoscut că la
verificarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea ş administrarea
spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare i
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:
Toaletare:
În plantaţia de aliniament a străzii Zeţarilor, partea cu numere impare ‚incepând de Ia
str. Sinei:
- 24 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 20 - 60 cm1 h = 10- 16 m - reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării
riscului de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea
ramurilor uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 15 cm, h = 8 m — Iipsă scoarţă la bază- reducerea Ia 1/3 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 20 - 30 cm, h = 10 — 12 m — în domeniul public -

răsăriţi spontan de sub clădire, reducerea Ia 1/3 a volumului coronamentului de mari
dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere i
prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 45 cm, h = 12 m — cu arpante rupte - reducerea Ia 1/3 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere ş prăbusire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile ş eliminarea ramurilor uscate
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Lateral aliniament strađal ‚ în parcare bloc:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 25 - 60 cm, h = 10 - 14 m - reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării
riscului de frângere i prăbusire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea
ramurilor uscate
- 4 ex. Prunus sp. (corcodus) O = 15 - 20 cm, h = 6 - 7 m — reducerea la 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl
riscului de frângere i prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile ş eliminarea
ramurilor uscate
În plantaţia de aliniament a străzii Zeţarilor, partea cu numere pare ‚începând đe Ia
capătul tramvaielor:
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 25 - 60 cm, h = 10- 12 m - reducerea la 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărU
riscului de frângere i prăbusire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea
ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
In plantaţia de aliniament a străzii Zeţarilor, partea cu numere impare ‚începând de
str. inei:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 40 cm, h = 12m — cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul
central putred
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 40 cm, h = 12m — uscat 50%, cu scorbură Ia aprox. 3,5 m pe
trunchi, cu cilindrul central putred Ia bază
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 40 cm1 h = 12m — uscat 100%, cu Iipsă scoarţă i
despicături multiple pe trunchi
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 50 cm, h = 12m — cu despicături multiple pe trunchi, atacat
de acarieni
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 45 cm, h = 8m — cu Iipsă scoartă pe mai mult din jumătatea
trunchiului, cu despicături pe cilindrul central, trunchi putred Ia bază
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 30 cm, h = 10 m — cu lipsă scoarţă pe mai mult din
jumătatea trunchiului, cu despicături pe cilindrul central, trunchi putred i cu răni multiple
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 25 cm, h 8 m — uscat 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 30 cm, h = 10 m — putred Ia bază, cu cilindrul centr01
despicat, trunchi putred ş cu răni multiple
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 25 cm, h = 8m — cu cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur i a
reţelelor aeriene, asttel:

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

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.&M.B. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării a 44 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min.
20 cm i înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 9 ex. în aiveole după
defriarea exemplarelor uscate i în decHn i 35 ex. în alveolele libere din străzile
adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

To&etare — 46 ex. arbori
Defriare — 9 ex, din care 2 ex. uscate 100% + 6 ex. în declin biologic

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 6 ex./06.O82019

o
o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:Uwwwpmbr&institutWprimaria/direcbi/directia mediu(avize arbpĺi in consuhare/atze arboń in consuItarephp, pe data de

9. 1.40. 21
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Nr. 1748453/6083/ j 4, AU 20

Spre ştiinţă
O - Amenajare Edilitară ęi Salubrizare S.A.

Q Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 3
Sos. SăIaj nr. 251, sector 5
-Domnul

- -

Referitor Ia adresa AES nr. 6227/06.06.2019. înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1748453/21.06.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 6O24.06.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 3,
din Sos. Sălaj nr. 251, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind

O Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm:
Toaletare:

Q Spaţiul verde Iateral bloc, spre sos. Sălaj:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ

Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de frângere .şi prăbuire
condiţii meteo nefavorabfle i eliminarea ramudlor uscate:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 20 - 40 cm, h = 10 - 12 m
- 2ex. Populussp.(plop) e=40-45 cm, h= 12- 14m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) e = 15 cm, h = 8 m
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) e = 40 cm, h = 14 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e = 20 cm, h = 8 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) = 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O=2Ocm, h =7m

Spaţiul verde fată bloc:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere i prăbuire a ramudlor Ia
condiţii meteo nefavorabfle i eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® = 30 cm, h = m
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- 2 ex. Populus sp. (plop) e = 40 - 45 cm, h = 8 - 1 0 m — doar eliminarea ramurilor

uscate
- 1 ex. Salix sp. (corcodu) ® 30 cm, h 1O m
- 1 ex. Acer negundo (artar) e = 20 cm, h = 7 m

Spatiul verde Iateral bloc, spre sos. Humule$i:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminăńi riscului de frângere i prăbu.ire a ramurflor Ia

condiţii meteo nefavorabUe i eliminarea ramuńlor uscate:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O = 80 cm, h = 16 m - reducerea Ia 1/2 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere i prăbuire a rnmurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe i
eliminarea ramuriĺor uscate

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 23 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

I;ý'% J ť&
ĺĺ4' rž tMti;
s Ę Şef Serviciu Acorduri şi Avize,

4,! expefl Darnela VOINESCU

Întocmit,
expefl Florentina i5 ex107.O82019

9!.'i. 2O

prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB

(htlp:í/ww-w.omb.ro/institutiiíprimariaidiręctiiidirectia mediu/avize arbori in çonsuhare/avize arbori in consultarephp), pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748623161171
J 1, AU& 201

CĂTRE
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureti

Spre ętiinţă:
-Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V30
Str. Mihail Sebastian nr. 133, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6589/14.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1748623124.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6117125.06.2019, prin care ne soljcită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în plantaţia de aliniament din faţa
blocului V30, din str. Mihail Sebastian nr. 133, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
veriflcarea efectuată pe teren în data de 08.07.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Localităţilor cu modificările şi completările în vigoare i
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, avizăm:
Toaletare:
In plantaţia de aliniament din faţa blocului V30, din str. Mihail Sebastian nr. 133:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrăriior de echiĺibrare În vederea eliminării riscului de frângere i prăbu$re a ramurilor ía
condiţii meteo nefavorabfle I eliminarea ramurUor uscate:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 20 cm, h = 8 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O = 30 cm, h 8 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O = 20 cm, h = 1Dm
- 1 ex.Acersp. (artar) O=2Ocm, h=8m
- 1 ex. Populus sp. (plop) e = 30 cm, h = 14 m - reducerea Ia 1/3 a voĺumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echiĺibrare în vederea
eliminăńi rĺscului de frângere i prăbuire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramuńlor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
ALPAB, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
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aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborílor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul bio(ogic a(

acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anuiui).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

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

DIRECTOR EXÇUTIV,
\V i

Simona-Marja a PĄ

Întocmit
expert Florentina POPESCU / 5 ex107082019

9. !.

prezentui aviz a fost postat pe síte-ul PMB

(http:/twwwpmb rolinstitutii/Drimarjajdjrectjj/djrectia mediuiavize arboň in ccnsultareiavize arboň in consultare.Dhn), pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

offlcećaes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului 119C

Str. Teliţa nr 17 A, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 6681/18.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.

1748723/24.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6118/25.06.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele

blocului 119C din str. Teliţa nr. 17A, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia veriFicarea

efectuată pe teren în data de 16.072019 s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009

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

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

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 cm, h 16 m — uscat 100%

Lucrările avízate se executa in regim de urgenţă prin grija administratorului Iegal

al terenului PS5, 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

Nr. 1748723/6118 1& AUR 20"
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aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore

tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utüităţi, în perioada optimă de plantare

din toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrárilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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

teren a plantărilor în compensare. b caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din

aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani đe la data emiterii

Defrişare —1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M;puQPA

M5% \
-

-

intocm,t,

expefl Florentina POPESCU i 5 ex.07.O8.201 9

RL'J6 209
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1708170/1041 ; 1761448/7839 22. AU& 20;a

CĂTRE
D-na

Str. nr. ‚ sectorul

Spre tiinţă:
Primăria sector 5 - Seniciul Amenajare Edilitară i Salubrizare S. A.
str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

O (str. Grădina cu Cai nr. 4, sector 5)

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1708170/12.02.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 1041/13.02.2019, privind emiterea avizului de specialitate
pentru defriareaa doi arbori situaţi în curtea imobilului nr, 4 din str. Grădina cu Cai,
care aduc prejudicii garajului proprietate privată conform Contractului de Vânzare
Cumpărare ‚ garaj situat în curtea imobilului, vă comunicăm
următoarele

1) In urma analizării documentelor existente la dosar:
- Cerere
- Actul care atestă dreptul de proprietate însoţit de

planuńle anexă

O
- Fotografii
2) a verificării în teren în data de 14.03.20 19 în vederea inventarierii

materialului dendrologic situat pe teren
3) în baza analizării documentaţiei în cadnil edinţei Comisiei de Ecologie i

Protecţia Mediului - C.G.M.B, din data de 22.04.20 18 i rezoluţiei acestuia.
4) în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind regkmentarea

i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, modificările
şi completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiułui Bucureti, avizäm
Toaletare:
Curte imobi/ nr. 4

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 90-1 lOcm, h 14-16m, situaţi unul pe latura dreaptă
acces curte din str. Grădina cu Cai, unuI pe limita de proprietate din spate ş un ex. în
vecinătatea blocului lângă corpul C 5 - Reducerea cu maxim 1,5-2m din lungimea
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ramurilor care afectează faţada blocului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a

coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate, în vederea eliminării riscului de

frângere i prăbuire a rarnurilor la condiţii rneteo nefavorabile, fără a se elimina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de arpante)
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Curte imobU între c/ădirea C 3 .yi gardul de beton ce delimitează proprietatea:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 3Ocrn, h 1 2m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O l5cm, h lOm, înclinat 40° peste

acoperiuI clădirii învecinate, uscat în proporţie de 60%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarilor legali ai terenului pe

care se află arborii, cu personal caliűcatĺspecializat, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel

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

- de&iarea şÍ scoaterea rădăcinilor arborílor se vor executa pentru evitarea
produceńi de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în compensarea arborilor avizaţi pentru deüiare, aveţi
obligaţia plantării a l2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 — prirnăvara anului
2020, respectând prevederile din Protocolul de plantare nr. 7299 din 01.07.2019
încheiat cu DirccţiaJserviciul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 i
înregistrat la P.M.B. cu nr. 1761448/06.08.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
7839/07.08.2019.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind aprobarea Nornielor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, reprezentanţii Primăriei sectorului 5 prin serviciul de
specialitate au obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf, art 4 din acelasi act normativ.

In situaţia în care plantarea de arbori tineri se execută în pastilele goale aflate
în aliniamentele străzilor aflate în administrare, în vederea completării acestora se va
ţine cont de respectarea prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiui Bucureşti

D-na are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afieze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor
locatarilor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr, de telefon
021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru
cu publicul, marţi între orele 9-13.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Si,nona-Marianű LPÜPA

c

o
‚ťjjjocrnit

ExperłhţCristina ENA CHE

Red E.C. /4 ex. — 1308,2019 prezenLul aviz a fost pos(aL pe siLe-uI PMB 13 41)6 2O
• pe data dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 AU 209Nr. 1748683161251

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI
Serviciui Planificare, Proiectare, Avizare

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr.BB, sector ‘1, Bucuresti

Spre tiinţă:
-Primăria Sectorului 5

O Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceţ&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 37 ‚ sc.1
Str Buzoieni nr. 18, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6592/14.062019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1748683/24.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6125125.06.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru unii arborfl situaţi în dreptul Iocului de parcare nr.
1, din str. Buzoieni nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
in data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:

O Toaletare:
În plantaţia de aliniament din fata blocului M 38, din str. Buzoieni nr. 18:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 - 25 cm, h = 10 - 11 m Reducerea Ia 1/4 a
volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în
vederea eliminării ńscului de frăngere i prăbuire a ramuńlor Ia condiţii meteo
nefavorabile .şi eliminarea ramurilor uscate
În spaţiul verde aI blocului M 38, din str Buzoieni nr. 18:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O = 25 cm, h = 10 m Reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăňlor de echilibrare în vederea
eliminării ńscului de frângere i prăbu.şire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabfle i
eliminarea ramurUor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului ALPAB
pentru plantaţia de aliniament/PS 5 pentru spaţiul verde aI blocului, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa
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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 pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaĺetare — 5 ex. arboń (ALPAB)÷ 1 ex. PS 5

DIRECOR EXECUT(V,
Simona-I riana POPA

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU 5 ex.109.Q8.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:IIw. mb.rofinstitut&primaria/directiiídirectia mediu/avize arbori in consuhare/avize arboń in consultare.php), pe data de

3. AV6. !w9
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I I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2Z ÁU 20i9

CĂTRE
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

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

r. officeaes5.ro
-Domnul

- i

Str. r. sector 5

(Str. Constantin Miculescu nr. 1-3 — plantaţia de aliniament)

Referitor Ia adresa AES nr. 6593/14.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1748679/24.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6126125.06.2019, prin care ne
transmite solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate
pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Constantin Miculescu în dreptui
imobilelori cu nr. 1-3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, H.C.G.M.B.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:
Toaletare:
In plantaţia de aliniament a străzii Constantin Miculescu în dreptul imobilului cu nr.
3:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O = 50 cm, h = 16 m — cu scorburí pe trunchi - reducerea Ia 1/2 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frăngere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate
In plantaţia de aliniament a străzii Constantin Miculescu în dreptul imobilului cu nr.
1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O = 45 cm, h = 12 m - reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de
frângere si prăbusire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor
uscate

Nr. 1748679161261
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

/13

t 5]
„1

Întocmit
expefl Florentina í6 ex.09.O8.2019

prezentul av'z a fost postat pe site-uI PMB
(bj!pjIw'.vw pmb ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuttare.php), pe data de....

13. AU 2W9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748663/6129 ‚‚
AU& 2019

CĂTRE
Primaria Sectorului 4

Direcţia Gospodărie Iocală
SeMciuI Monitorizare i Cont rol Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18, GRANDARENA, et. 1, sector 4

Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Sewiciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-S.C. STEKO COM SRL
B-dul Regina Elisabeta nr.71 ‚parter, ap.1, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6634/18.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1748663/24.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6129/25.06.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele
parcării S.C. STEKO COM SRL (de Iângă biserica Domniţa Bălaa) din str. Sfinţfl Apostoli
nr 38, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019 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 spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
In alveolă, în spatele parcării:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 cm, h 12 m — uscat 100%

Lucrările avizate se executa în regim de urgenţă prin grija administratorului Iegal
aI terenului PS4/ P55, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, defdşarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentw
plantarea de material dendrologic tânăr

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

I .t'"% i



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona4jariana POPA

pentru
arbore

înălţime
distanţa
toamna

!ntocmit,
expefl Florentina POPESCU i 5 exLO9.O8.2019

prezenlul aviz a fQst posiat pe siţe-ul PMB
(htt j/www pmb roíinstitutii/pnman&directn/directia_mediujavize_arbon_in_consultare/avize_arbon_in consultare php

1& XUG, 20;9
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocul celui defriat, respectând
regíementară faţă de clädiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
anului 2019.

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

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

j
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 174866016130
22. AU& 20i9

cĂTRE
Asociaţia de proprietari a blocului
Str. Sfântul Eiefterie nr. 16, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr. 6635/18.06.2019, înregistrată ia P.M.B cu
nr. 1748660/24.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6130125.05.20l9, prin
care ne transmit solicitarea asociaţiei de proprietari de emitere a avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arborilor situaţi în curtea imobiiului
din str. Sfăntul Elefterie nr. 16, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 18.07.2019 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Spaţiul verde imobil:

O - 4 ex. pomi fructiferi e 5 - 20 cm, h 4 -9 m — tăieri de formare coronament
- 1 ex. Pínus sp. (pin) 16 cm, h 10 m — doar eliminarea ramuriloruscate
- 1 ex. Platanus sp. (piatan) e 80 cm, h 16 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a rnmurflor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

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

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

în tocmît,
expefl Florentina POPESCU/5 ex./09,O8,2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Bd. Regina Bisabeţa nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, ucureş, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

ector 5

Nr. 175297416779 22. AU& 2019

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

O
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offĺceaes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 18B
Str. IIie Cămpeanu nr, i sector §
-Doamna
Str.

Referitor Ia adresa AES nr. 7057/26.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1752974/08.07.2019 şi a Direcţia de Mediu cu nr. 6779109.07.2019, prin care ne so)icită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele
imobilului nr, 27 din str. Serg. Scarlat nr. 27, sectorul 5, mai precis în spaţiul verde aI
blocului 188 din str. IIie Câmpeanu nr. 2, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren in data de 25.07.2019 s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toa Ietare
Spaţiul verde spate bloc 18 B din str. IIie Câmpeanu nr. 2:
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 25 - 30 cm, h 12 -14 m - reducerea cu 1/3 a voĺumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea /ucrăńlor de echilibrare în vederea
eliminărü ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi
eiiminarea ramudlor uscate

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 ta H.C.G.M.B. nr. 304I2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, 00d pataI 050013. sector 5, Buajre$b, Románia IkIII



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
expert Florentina i5 ex/1208.2019

o

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

13. ÁUG. 2W9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Domnul

Str.

Nr. 175512117048
22 AUG. 2O9

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată Ia P.M.B cu nr 1755121/15.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7048/16.07.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr. 10 din str
Zebrei, sectorul 5 vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:

Toaletare
Curtea Imobilului:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 40 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuri!or
uscate

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariáńa POPA

c

ĺ intocmi4
expert Florentina P9PESCU /4exil2.O8.2019

prezentul aviz a fost po tat p
consultare.phpjj

ĂUG 20;g
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I PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr8B, sector 1, Bucureti

Referitor la adresa dvs. nr. 10445/01.08.2019, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1760450/01.08.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7731/02.08.2019, prin care solicitaţi înconformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului despeciaiitate pentru 5 ex. arbori (din care 2 ex. arbori uscaţi i 3 ex. în declin biologic),situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Petre Ispirescu, arbori inventariaţi pe teren decătre inspectorii din cadrul instituUei dvs. şi specificaţi în tabele, cu fotografiile anexatesolicitării, vă comunicăm:
- în conformitate cu prevederile din Legea nr 24/2007 privind regiementarea şiadministrarea spatiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor cu modificările şi completărileulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti si HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinereaalveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiui Bucureşti, avizămexecutarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a celor 5 ex. arbori i (dincare 2 ex. arbori uscaţi- poziţiile 1 I 2 din tabel i 3 ex. în declin biologic — poziţiile 3,4,5 dintabel), care fac obiectul prezentei cereri.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului pe carese află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nubloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorareaconstrucţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării dematerial 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 tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-sesancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, încompensarea arborilor uscaţi i aflaţi în declin bioiogic, avizaţi pentru defriare, aveţiobligaţia plantării a 20 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferinţa trunchiuluide 20-28 cm ęi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în primaperioadă optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defri$rśi 5 ex. in Iocutexemplarelor defriate si 15 ex. în platbanda de aliniament a străzii Petre Ispirescuĺ inplantaţhle de aliniament administrate de ALPAB în sectorui 5), respectând prevederileHCGMB nr.114i2011 privind amenajarea si întreţinerea a)veolelor stradale din cadwlplantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

i ±.iI

Nr. 1760450/7731/ 22 AU& 209

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poşDl 050013, sector 5, Bucţgeşu, România



La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB, în vederea

verificărü 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:

-informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegai aI spaţiilor

ve rzi,
-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrisare, cu

precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiune i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice

neconformitate dintre datele transmise ş realitatea din teren, va fi considerată intervenţie

asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal al terenului, prin grija

căruia se execută Iucrările, va fÍ sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B.

nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municśpiului

Bucureti precum ş art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i

întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din Municipiul

Bucureti, acolo unde se impune.

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

Deťrişare — 5 ex. arboń (din care 2 ex. arbori uscaţi .i 3 ex. în declin bioiogic)

DIRECTOREXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

tt.
Intocmit,

expefl Fiorentina POPESCU I 4ex./12.OB.2019

prezenlul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(httpJtpmb.roÍinstitutüIprimarĺa/directiifdirecfia mediu/avize arboťi in consultarelavize arbori in consultare.nhp), pe data de

13. AUE 2O9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Planifîcare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10448/01.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1760447/01.08.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7732/02.08.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472124.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 20 ex. arbori uscaţi i în declin biologic, situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii Mărgeanului, arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din
cadrul instituţiei dvs. i specificaţi în tabel, cu fotografhle anexate solicitării, vă
comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti ş HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defrięare i scoaterea radăcinilor a 17 ex. arbori din care 6 ex.
uscate 100% ş ex. în beclin biologic, din specflle Acer (poziţia 1,2,3,5,6,7,13,14,20 din
tabelul anexat Ia prezenta), Fraxinus (poziUile nr. 8, 10,12, din tabelul anexat Ia prezenta),
Robinia (poziţiile nr. 17,18 din tabelul anexat Ia prezenta), Catalpa (poziţiile 11,19 din
tabelul anexat Ia prezenta), Salix (poziţia 4 din tabelul anexat Ia prezenta) fac obiectul
prezentei cereri.

Menţionăm că cele 3 ex. arbori din specia Acer (poziţiile 9.15,16 din tabelul anexat
Ia prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară
emiterea unui aviz de specialitate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi i aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defrisare, aveţi
obligaţia plantării a 75 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 3 ex, care reprezintă
material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-
28 cm i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă
optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării 20 ex. în Iocul

IeiiI

Nr. 1760447/7732! 22. AUG, 291g
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exemplarelor defriate i 55 ex. în alveolele goale din plantaţiile administrate de ALPAB,
respectând prevederile HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.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.
ar[.4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor
verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise i realitatea din teren, va fl considerată intervenţie
asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija
căruia se execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti precum i ar[. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul
Bucureti, acolo unde se impune.

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

Defriare — 17 ex. arbori din care 6 ex. uscate 90 - 100% i 11 ex. în declin biologic

DIRECTQREXECUTIV,
Simona-MáŕiánąPQPA

Întocmit
expefl Florentina POPESCU/4 ex,112.OB,2019

prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
(http:Í/wwwpmbroÍinstitutiiiprimariaĺdirectii/directia mediuĺavize arbod n consultare/avize arboń n consultare.php), pe data de

13. AUG. 20i9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTIServiciul Planificare, Proiectare, Avizare

Şos. Bucureşti Pioieşti nr.BB, sector 1, Bucureti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10623/05.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr1761663/06.08.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7848í07.08.2019, prin care solicitaţi înconformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului despecialitate pentru 3 ex. arbori uscaţi 100%, situaţi în Parcui lzvor, arbori inventariaţi peteren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. i specificaţi în tabele, cu fotografHleanexate soiicitării, vă comunicăm
- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şiadministrarea spaţhlor verzi din intravilanul iocalităţilor cu modificările şi completărileulterioare, H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiuiui Bucureşti i HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si întreţinereaalveo)eior stradale din cadrui piantaţiiior de aiiniament din Municipiui Bucureşti1 avizămexecutarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a celor 3 ex. arbori uscaţi100% din speciile Acer i Robinia, care fac obiectul prezentei cereri.Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegai ał terenuiui pe carese află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa temnoasă pentru a nubloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorareaconstrucţiiior din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării dematerial dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul iegai aI terenului este răspunzător de supraveghereaexecuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectareaprevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apiicăndu-sesancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, încompensarea arboriłor uscaţi i afiaţi în declin bioiogic, avizaţi pentru defriare, aveţiobligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri, cu balot de pământ, circumferinţa trunchiuiuide 20-28 cm i inălţime corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie, în primaperioadă optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării, în Ioculexemplarelor defriate.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vedereaverificării în teren a piantăriior în compensare, În caz contrar se vor apUca sancţiuni conf.arŁ4 din aceiaşi act normativ.

[diI

Nr. 1761663/7848122. AU6 2012

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşt. Románia



Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrisare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal a? spaţiilor

4ie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţeniior, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defriare, cu

precizarea datei calendaristice i a intervalului orar in care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiune i fluxul autoípietonal, prin publicarea acestor

informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea ceíor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice

neconformitate dintre datele transmise i realitatea din teren1 va fi considerată intervenţie

asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratoru Iegal al terenului, prin grija

căruia se execută )ucrările, va fi sanctionat potrivit prevederilor art 2, Iit, c din H.C.G.M.B.

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

Bucureti precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr 114/30.06.2011 privind amenajarea i

întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul

Bucureti, acolo unde se impune.

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

Defrişare — 3 ex. arborí uscaţŕ 100%

OlRECTOREXEćUTIV,
SimonaMariana POPA

!ntocmit,
expefl Florentina POPESCU i 4ex.112Q8.2019

prezentul aviz a fost postat pe síle-uI PMB

(http:/ivnzwpmb.roiinstitutiUprimariaiďrecţiiĺdirectia mediuiavize arbori in consultareiavize arborí in consuítarephp), pe dafa de

13._AHG_20i9

_______

_______________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AU6 2019

CĂTRE
Domnul

Str.

Referitor ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr 1752320/04.07.2019 şi iaDiťecţia de Mediu cu nr. 6699105.07.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizuiui despecialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului nr, 27 din str.Indrumării, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de27.07.2019 s-a inventariat următowi materiai dendroiogic pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianui locaiităţiior cumodiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie aspaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare

In curtea imobilului cu nr, 27 din str Indrumării:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) S 40 cm1 h 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului demad dimensiunŕ, cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare În vederea eliminăńi riscului deťrângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńloruscate

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aIterenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, uându-semăsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeleloraeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele deprotecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, in perioada de repausvegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrui biologic aiacestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în oriceperioadă a anului).
Precizăm că proprietaruiladministratorui iegal aI terenuiui este răspunzător desiguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţieiIucrărilor, 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 vaiabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex. arbore

DiRECTOR EXĘ
Simona-Mariai

Intocmit,
expefl Florentina POPESCU I 4 exJl 9.08.2019

prezenĺul aviz a fost postat pe site-uI PMB
n
3.,:IJG 2019

I iI

Nr 175232016699

Bd. Regina Eisabeta nr 47, cod postal 050013. sector 5 t'i P2



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 & AU6. 2019

cĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului 15, scl

Str. Lt. IIie Câmpeanu nr. 1, sector 5

-Doamna -.

“?sector5

Referitor Ia adresa AES nr. 6584/14.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1752996/08.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6772/09.07.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spateleC blocului 15, sc. 1 din str. Lt. IIie Câmpeanu nr. 1, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare

Spaţiul verde spate bloc 15, sc 1:

- 2 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm1 Ii 10 - 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare în vederea

Nr. 1752996/6772

Bd. Regna Elisabela nr. 47, ccd poştal 050013, sedor 5, Bucureşb, România



eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńior Ia condiţii meteo nefavorabiĺe şi

eliminarea ramurflor uscate

- 1 ex. Salix sp. (artar) S 15 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de

mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de

frăngere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eiiminarea ramurîlor

uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu b(oca căi(e de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

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

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştHnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare — 3 ex. arbori

DIREÇ1RĘCUTIV,

Simoňa-M$T$îřOPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AU& 2019
CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

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

( officeţaes5.ro
-Domnul
Str ‚ . ‚sector5

Referitor Ia adresa AES nr. 7051/26.06.2019, înregistrată Ia P.M,B cu
nr. 1752978/08.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6773/09.072019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore din plantaţia de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul
imobflului cu nr. 68, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şí administrarea
spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificăriie şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul imobilului cu nr.
68:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 80 cm, h 12 m — cu ciuperci saprofite Ia bază,
cu trunchiul putred Ia bază, cu despicături i răni pe trunchi

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal at
terenului P55, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor

iŮ'r I±H
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arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de materi& dendrologic

tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,

aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ din

specia predominantă în plantaţia đe aliniament (cu circumferinţa

trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de

specie), un ex. în Iocul arborelui defrişat i 5 ex. în alveolele Iibere din

cartierul Ferentari, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011,

respectând distanţa reglementară faţă de clădirí şi reţele de utilităţi, în

perioada optimă de plantare din primăvara anuui 2020.

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

30412009, aveţi obligaţía 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 se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare — 1 ex. arbore în dec/in biologic

DIRECTOR;ECUTIV,
Simona4ią%flîéPA
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expert Fiorentina 15 ex/1 9082019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB i 9. ť.)G. 20 i9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. ţWi. 2ď13

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -111 sector 5

Spre ştiinţă

O - Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -111 sector 5

oWce(aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 2, sc. 2

Str. Verígei nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6633/18.06.2019, mnregistrată Ia P.M.B cu nr.
1748673/24.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6182/25.06.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 2, sc.
1 din str. Verigei nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 18.07.2019, s-a inventariat următoruţ material dendrologic pentru care conform

O Legii nr. 2412007 privind reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravilanul
localităţilor cu modificările şi completările în vigoare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:
Toaletare:

Spaţiul verde fată bloc, sc. 2 ‚mn dreptul stâlpului de iluminat public:
- 2 ex. Acer sp. (artar) = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m Reducerea ĺa 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu apiicarea Iucrăriior de echilibrare în vederea
eliminării riscuĺui de frângere i prăbuire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabfle .şi
eliminarea ramudlor uscate:

i i1
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

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

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşťi, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să ?I afişeze Ia

sc. 1, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor

Iocatariior.

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

Toa/etarv —2 ex. arboń

EXECUTIV,

!riana POPA

Întocmit,

expefl Florentina POPESCU / 6 ex.i22.O8.2019
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‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. AUE 2D19

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

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

Q office(aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z8, sc.2
Str. Crizantemelor nr. 8, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6638/18.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1748658/24.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6131/25.06.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborU situaţi în spaţiul verde din spatele blocului

Z8 din str. Crizantemelor nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 18.072019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările În vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizäm:
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea
Iucrărilor de echilibram în vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia

O condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate:
Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e = 20-25 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e = 30 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e = 10 cm, h = 10 m — doar tăieri de formare coronament
Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc:
- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) ® 5Ocm, h 8 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

Nr. 174865816131
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anutui

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore
tânăr cu balot đe pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), ín spaţiul verde aI blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

Menţionăm că pentru toaletarea exemplarului din specia Salix ( salcie) situat în
spaţiul verde spate bloc sc. 2, Direcţia de Mediu a emis avizul 6044/1639912/08.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 4 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTQR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. AU& 2019

CĂTRE
Domnul Ç -

Str

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată ia P.M.B cu nr. 1749813/26.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6306127.06.2019, prin care ne solicitaţi emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobiluiui nr. 22 din str.
Salviei, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Curtea Imobilului:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulmi) O 60 cm, h 1Q m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărű riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarL

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU / 4ex.i2208.201 9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

O officeaes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului 66, sc.4

Calea Rahovei nr. 303, sector 5

-Doamna •1

sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7072/26.06.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1752983/08.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6775/09.07.2019, prin care ne soflcită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele

blocului 66, sc, 4 din Calea Rahovei nr. 303, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2019 s-a inventariat următorul material

O dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare,

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

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare

Spaţiul verde spate bloc 66 ‚ sc 4:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35 cm, h 14 m - reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentului de

mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărë riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor

uscate

44AQĄ
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

ToaIetare — 1 ex. arbore

DIRECTO E CUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. AUE 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Oirecţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro

-Doamna

Str.

Referitor Ia adresa AES nr 7482/04.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1755019/17.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7052116.07.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de
aliniament a străzii Costache Negri1 în dreptul imobilului cu nr. 17 A vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare

În plantaţia de aliniament a străzii Costache Negri, în dreptul imobilului cu nr 17 A
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40 - 60 cm, h 10 - 12 m Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărŕlor de echilibrare în vederea
eliminăňi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate

Nr. 1755019/70521
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

evacuându-se maşa Iemnoasă pentru a nu bloca căüe de acces1 luându-se măsuri de

prevenire a accidente(or sau deteriorarea construcţiHor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anuui).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Strada Costache Negri este situată în Zona protejată nr. 45 — Parcelarea

Cotroceni, subzona L2b i prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis

de Ministerul Culturii conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor

Istorice cu completările i modificările ulterioare.

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

O 9SEP ZUlb

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verífícare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

O Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 27, scl
Aleea Rădăseni nr. 7, sector 5
-Dom nu I

-

ir. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa domnului 1, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1748814/24.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6133/25.06.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 27, sc.1
din Aleea Rădăseni nr. 7, sector 5, din imediata vecinătate a proprietăţii dânsului din
Aleea Rădăseni nr. ‚ vă facem cunoscut că Ia verif]carea efectuată pe teren în data de
18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr
2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaUuI verde fată bloc 27, sc. 1, Aleea Rădăseni nr. 7:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O = 60 cm, h 14 m — la aprox. 5m de imobil
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O = 14 cm, h = 10 m— Ia aprox. 3m de imobil
- 1 ex.Acernegundo (arţar) O=6Ocm,h=12m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O = 40 cm, h = 10 m — cu scorburi pe trunchi - Reducerea Ia
1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spatiul verde fată bloc 27, sc. 1, Aleea Rădăeni nr. 7:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 4Ocm, h 8 m — cu scorbură profundă pe trunchi, cu Iipsă

cilindrul central, Ia aprox. 1 m de soI

IjýAu
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel

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

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţřei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicăndu-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. 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, În caz contrar se vor ap(ica sancţiuni conf, art 4 din
aceIaşi act normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo PQPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Domnul
Str.I. -i

CĂ TRE

sector 5

u L5EP 2Ü19
Nr. 1752265166981

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1752265/04.07.2019

o şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6698/05.07.2019, prin care ne solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea
imobilului din str. Dr. Victor Poloni nr. 19, sector 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea imobilului cu nr. 19, str. Dr. Victor Poloni:

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) e 25 cm, h12 m - reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate i a iederei de pe
trunchi i arpante

O
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 20 cm, h 6 m - reducerea cu maxim 1 m din
Iungimea ramurflor care afectează imobfluluĄ în vederea eliminării riscuĺui de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle, cu aplicarea
Iucrărflor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 7 cm, h 5 m — doar tăieri formare coronament
Arbore în declin biologic avansat
- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) 12 cm, h 6 m — uscat 100%, îmbrăcat în
iederă

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

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

Pentru reanalizarea cererii dvs1 privind emiterea avizului de defrişare
exemplarului uscat 100% din specia Betula, este necesar să depuneţi, în
completarea documentaţiei, Ia Centrul de Informare şi Documentare pentru
Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, o copie a actului
de propietate aI terenului pe care se află arborele i un angajament de
plantare în compensare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex.. arbore
tânăr cu baiot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi
înălţime corespunzătoare acestuřa, în funcţie de specie).

Strada Dr. Victor PoIoni este situată în Zona protejată nr. 45 —

Parcelarea Cotroceni, subzona L2b i prezentul aviz este valabil numai
însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001
privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările i modificările
ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de Ia sediul Direcţiei
de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa
Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul -

marţi între orele 9 -14.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toa/etare — 3 ex. arbori + ceI în declin biologic până Ia obţinerea avizului de
defriare

Întocmit
expert Florentina POPESCU /5exí.28.072019
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prezentul aviz a fost postat pe síle-uI PMB
(http:/ţwpmb.roĺinstitutiiJprimariaJdirectii/diręctia mediuĺavize arbori in consultareĺavize arbori in consultare.php), pe data....
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

u

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

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

O oWce(äaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 3B, sc.A
Str. Caporal Ilina nr. 5, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 6599/14.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1752992/08.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6778/09.07.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 3 B, sc.
A din str. Caporal Ilina nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 18.07.2019, 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 în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:

O Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 25 - 50 cm, h = 12 - 14 m - Reducerea Ia 1/4 a
volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, h 10 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

Ik*'% i
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afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune
ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru
plantarea de materia( dendrologic tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ(cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie),, în spaţiul verde aI blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare
din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare —2 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECŢOĄĘXECUTIV,
SimőjiflÓ&

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU / 7 exJ2807.2019
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prezentul aviz a fosi postat pe ste-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O b5Ep 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 5, sc. 1 — D-na administr.
Aleea Livezilor nr. 35, sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1753823/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6883/11.07.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra doi arbori situaţi în spaţiul verde
ai blocului 5, sc. 1 din Aieea Liveziior nr. 35, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor cu modificările şi compietările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiuiui Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Spaţiul verde faţă bloc ‚ sc. 1:
- i ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) o io cm, h 8 m — doar tăieri de formare coronament
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 15 cm, h 6 m — doar tăieri de formare coronament
Spaţiul verde Iateral bioc ‚ sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 16 m - reducerea cu 14 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărflor de echilibrare în vederea eliminării riscului de
frângem şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurflor
uscate
- 4 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 15 - 30 cm, h 10 - 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde spate bloc ‚ sc. 1:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) O 20 - 35 cm, h 12 - 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate

IaiiI

Nr. 1753823/6883
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,
evacuăndu-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,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon4jana POPAsr r *1! Întocmit,

expefl Florentina POPESCU /5 exJ2B.OB.2019

v k'
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prezentul avíz a fost pos(at pe ste-uI PMB

Bď Reoina Eiłsabeta nr 41 c nostnl O513 sdnr 5 Rnniirpçti I



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1754800170071 9SEP 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

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

o Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

office(âaes5.ro

-Domnul ( i

Str .. . .. — . sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7736/11.072019, mnregistrată Ia P.M.S cu nr.

1754800h12.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 7007/15.07.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spatele

imobilului cu nr 23 din str. Dr. Grigore Romniceanu, în Parcul Romniceanu vă facem

c cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 06.08.2019 s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.8. 304/2000 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare

În Parcul Romniceanu, în dreptul imobilului cu nr. 23 din str. Dr. Grigore

Romniceanu:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) S 20 - 35 cm, h 12 - 16 m - reduceree cu 1/4 a volumului

comnamente/or de mari dimensiuni, cu apücarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea

—



eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramudĺor ia condiśü meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25 cm, h 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteíor de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabüe şi eliminarea ramurilor
uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legai aI terenului PS 5,
evacuăndu-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,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibruI biologic al acestora (cu
excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuriilor, supravegherea execuţiei Iucrărior,
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.

Strada Dr. Grigore Romniceanu este situată în Zona protejată nr. 45 —

Parcelarea Cotroceni, subzona L2b i prezentul aviz este valabil numai însoţit de
avizul emis de Minřsterul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea
Monumentelor Istorice cu completările i modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterU.
Toaletare — 3 ex. arbori

DIRECŢOR EXECUTIV,
‚BUCuj.

‘Şîŕnona- ů:ana POPA

Intocmit,

expefl Florentina POPESCU15 exJ28OS.2019

2 &AU5. 20w
prezentul aviz a fost poslat pe síle-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IJ &SEP 201Q

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciut Verificare Lucrări Ediiitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

- Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
offlce@aes5.ro
- Domnul
str

- sector 5

Referitor ta adresa AES nr 7737111.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1754803/12.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7008/15.07.2019, prin care ne solicităemiterea avizului de speciaiitate pentru arborii situaţi în dreptuI Iocuiui de parcare nr.21 din
spatele blocului 9 din str. Baciului nr 4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificareaefectuată pe teren în data de 18.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülorverzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuluiRucureşti, avizăm:
Toaletare:
Parcare spate bloc între Iocurile 20 - 27:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 20 - 35 cm, h = 10 - 12 m - Reducerea Ia 1/4 a volumuluicoronamentelor de mari dimensiuni, cu apĺicarea Iucrăriĺor de echilibrare in vederea eliminăriiriscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarearamudlor uscate
- 1 ex. Acer sp. (artar) e = 25 cm1 h 10 m - Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentuluide mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea elimínărü riscului defrângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Defrięare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
Parcare spate bloc intre Iocurile 21:
- 1 ex. Acer sp. (artar) ® = 40 cm, h = 12 m — cu scorbură Ia bază, Iipsă cilindrul central,înclinat la mai mult de 45°

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai al terenuiuiPrimăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentetor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi areţeielor aeriene, astfel:

Nr. 1754803/7008

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, r.od poştal 050C13. sednr5. Buniresb Rnn



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

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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu

fiafectat echiiibrui bioiogic ai acestora (cu excepţia eliminărfl ramuriior uscate, operaţiune

ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunuriior şi a persoaneior în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrăriior,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierflor, 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 vegetai, în compensarea arborelui avizat pentru

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

tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înăiţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în iocui ceiui defriat i 5 ex. în

spaţiul verde al blocului, respectănd distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţeie de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea Iucrărilor de piantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,

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

teren a plantăriior în compensare, In caz contrar se vor ap(ica sancţiuni conf, art 4 din

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

To&etare — 4 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arborc în dec/in bio/ogic

DIRECTOR EXECUTIV,
Si atOPA

lntocmit,
Expefl Florentina POPESCU i 7 exJ2B.07201 9

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:U.pmb.roIinstitutiVprÉmariaIdirecLÉÍidirectia mediuíavíze arbori in consultareiavize arbori in consulţ eQłip)pe data de....

n flS13 seor5. Bure. Rn
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

u 9Ep 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

officeaes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului A 6 — D-nul administrator

Calea Ferentari nr. 72, sector 5

Referitor Ia adresa Aes nr. 8355/24.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr

1759880/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. %49/01.08.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul

verde al blocului A 6 din Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia

veriflcarea efectuată pe teren ?n data de 27.08.2019 s-a inventariat următorul material

Q dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare,

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

Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare

Spaţiul verde spate bloc:

- 8 ex. Populus sp. (plop) O 25 - 40 cm, h 14 - 16 m - reducerea cu -4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrădlor de echilibrare în vederea

eliminărü ňscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate

Nr. 1759880iŞ,49

— -. —.__ -4.-.,-Ç Riirnrntti flrini.q



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal aI terenului PS 5,

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

prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaune ce se poate executa in orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegai ai terenului este răspunzător de siguranţa

bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor iocatarilor.

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

Toaletare — 8 ex. arboń

DIRECTOR EXECUTIV,

POPA

Întocmit

expefl Florentina POPESCU /5 ex./28.O8.201 9

2a,,qş, ?or
prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB

Bąi Regŕna Elisabela nr 47 cod oostai 050013. seaor 5 Bucuresh RnITLni1 I



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

V &SEI 2D;p

CĂTRE

Q.M.V. Petrom Markeűng S.R.L.

Str. str. Coralilor nr. 22, Clădirea Inflnity, et. 1, OvaI B, sector 1

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

officeaes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr. 8350/24.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1759901/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr,76'51/O1.08.2019, prin care ne transmit

solicitarea O.M.V. Petrom Marketing S.R.L de emitere a avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra unui arbore situat în curtea benzinăriei din sos. Antiaeriană nr. 2 A,

sectorul 5 vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019 s

Q a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare

Curtea benzinăriei:

- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) bitulpinal O 50 - 60 cm, h 12 -14 m - reducerea cu 1/4 a

volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în

vederea eĺiminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriĺor Ia condiţii meteo

nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate

Nr. 1759901I51
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

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

304/2009.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTQR EXECUTIV,

sç$ia1$rfana POPA

((lfl

Întocmit

expert Florentina POPESCU i 5exns.oa.2oi9

2&íj ?Úg
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

D,1 n .ic n I da I



1

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755032170591 09. SEP 2019

CĂTRF
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre $iinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
-Domnui I

c
Referitor Ia adresa AES nr. 7471/04.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1755032/15.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 7059/16.07.2019, prin care ne
transmite soľcitarea domnuui de emitere a avizuiui de specialitate pentru
arborfl situaţi în piantaţia de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul imobilului cu nr. 16
A, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare ş H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spatUlor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti, H.C.G.M.B. 114í2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul piantaţiilor de aliniament
din Municipiul Bucureşti avizăm:
Toaletare:
In piantatia de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul imobilului cu nr. 16 A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 40 cm, h = 12 m - reducerea ia 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echiflbrare în vederea eliminării
riscului de frângere i prăbusire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea
ramurilor uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor ęi păstrarea alveolei:
In plantatia de aliniament a străzii Trompetului, în dreptul imobilului cu nr. 16 A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 45 cm, h = 12m — cu scorbură Ia bază1 trunchi putred la
bază

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectoruiui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

I II



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

se poate executa în orice perioadă a anului

- defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierüor, 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 arborelui avizat pentru

defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, HC.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20

cm i înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în alveolă după

defriarea exemplarului în declin i 5 ex. în alveolele Iibere din străzile adiacente,

respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de utilităţi, în perioada optimă de

plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obIigaia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü în

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din

acelai act normativ.
Toaletare — 1 ex. arbori
Defriare — 1 ex. în declin bioiogic

Întocmit,
expert Fíorentina i6 ex.30O8.2019

píezen(uI aviz a fost pDstat pe site-uI PMB

(htto:Uwww.pmbro/institutWrimaria/direçtiiidirectia mediu/avize arbori in çonsultare/avize arbcri in consultare.phu), pe data de

DIRECTOR EXECUTIV
Simon na POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09. SEP 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ornceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 2B
Calea Ferentari nr. 72, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului IB
Calea Ferentari nr. 72, sector 5
- Doamna

Referitor Ia adresa doamnei .‚ iriregistrată Ia P.M.B cu nr.
1765166/20.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9399/ 21.08.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiile verzi ale blocurilor 1A, 2B
din Calea Ferentari nr. 72, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 29.08.2019, 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 completăriie în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc 2 B:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a înălţimä coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrnre în vederea eliminădi ńscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramuńlor
uscate
- 2 ex. Acer sp. (artar) e 25 - 40 cm, h 12 -14 - reducerea cu 1/4 a înălţimU
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărä ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramuńlor uscate
Spaţiul verde faţă bloc 1 B:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor
de echiiibrare in vederea eliminăńi ňscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ja condiţii
meteo nefavorabUe şi eliminarea ramuńlor uscate
- 2 ex. Morus sp. (dud) e 20 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 5 ex. Acer sp. (artar) O 25 - 70 cm, h 10-12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) 15 - 20 cm, h 8 - 9 m
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 1 B:
-1 ex. Acer sp. (artar) O 30 cm, h 8 m — uscat 80%

Nr. 1765166/9399!
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiilor de proprietari evacuându-se masa Iemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

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

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

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se va executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru
plantarea de material dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
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 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 circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din primăvara/toamna anului 2020.

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

Menţionăm că pentru defrisarea a 3 ex. arbori în declin biologic — 2 ex. din specia
Populus ( sc.B) si un ex din specia Acer a fost emis avizul 11865/1578336/02.2019.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul biocurilor sau ?ntr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 13 ex. arbori
Defńşare — 1 ex. uscat 80%

ĺntocmit
expefl Florentina POPESCU n ex/30oa2019

U SĘF 2Ü19
-

-
— - -

- arbod n consultareĺavize arbori n consultarephp), pe
data

1a1

DIRECTOR EXECUTIV,

prezentul aviz a fost postat pe siteuI PMB
(httpjlwvąw omb roIinstitutii/pr;maria/directi/directia mediuiavize
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09.SEp201s

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciui Verificare Lucrări Edilitare

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

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

of(iceśâaes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 21

Aleea Livezilor nr. 11, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9378/19.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1764888/20.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9412/21.08.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru arborii uscaţi situaţi în spaţiul verde aI blocului 21

din Aleea Livezilor nr. 11, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren

în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

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

Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 30412009 privind

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

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. pom fructifer O = 3 cm, h = 2 m — uscat 100%

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® = 40 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă

cilindrul central, despicături pe trunchi

Spaţiui verde iateral bloc, spre Aleea Livezilor:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) ® = 20 cm, h = 10— uscat 100%

- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal o = 7 - 8 cm, h = 3-4 m — uscat 100%

Iđ% FII

Nr. 1764888/9412
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Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa śemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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 arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 9 ex. arbori tineri

cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare

din toamna anului 2019 / primăvara anului 2019.

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

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verif]cării în

teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ar[, 4 din

aceIaşi act normativ.

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

Defrişare — 4 ex, din care 3 ex. uscate 100% şi unuI în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - ar OPA

!ntocmit
expefl Florentina POPESCU n ex13008,2019

02. SEP 201S

prezenlul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http:/őwpmb.ro/institutiiIpnmariaidirectíiidirectia mediu/avize artori in consultareiavize artori in consultare.p!w), pe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘JĹĘ tUWNr. 1725021/2760/1/

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.
i la Direcţia de Mediu cu iw. 2760/05.04.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului
de specialitate privind defriarea arborelui situat în curtea imobilului nr, 28 din str.
Louis Pasteur, care cu sistemul radicular distruge gardul proprietăţii, precum i
structura de rezistenţă a scăńi de acces în imobil, vă comunicăm următoarełe

1) In urrna analizării docurnentelor existente la dosar:
- cerere
- Contract de Vânzare Cumpărare nr.
- Fotograűi
- Justificare privind defřiarea
2) a veriűcării în teren în data de 18.04.20 19
3) a analizării documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie i

Protecţia Mediului - C.G.M.B, din data de 29.05.2019 i rezoluţiei acesteia
4) în conformitate cu prevederile din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea

ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu
completările i modiflcările ulteńoare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm

Defriare i scoaterea rădăchiilor:
Curte imobil nr. 28, stânga acces curte, 1iit de gardul de delimitare a proprietăţü:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 15-2Ocm, h lOm
Lucrările de defriare i scoatere a rădăcinilor avizate se vor efectua prin grija

proprietarului Iegał aI terenului pe care se află arborele, cu personal
califlcatlspecializat, evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur ş
a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul legat al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor h zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind respectarea avizukii, respectarea tehnologiei de execuţie a defriäri1or, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

Bd. Reina Elisab€Ia nr. 47, ad poşlal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.305.55.00 M
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CĂTRE

sector 5

1725021/04.04.2019 i Ia



m. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bueureşti.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform RC.G.M.B. nr.

304,2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în compensarea arborelui avizat pentru defdare, aveţi

obligaţia plantării a óex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-2Scm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent imobilului nr, 28 din str. Louis Pasteur, în perioada
optimă de plantare din toanma anului 2019 — primăvara anului 2020, respectând
prevederile din Angajamentul de płantare nr. 2760!A din 19.09.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din RC.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obłigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadruł P.M.B, în vederea
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din acelasi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii i este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culmrii i Identităţii Naţionale, conform prevederilor
din Legea nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor istorice cu completările i
modifkările ulterioare.

Defisare — 1 ex.

DJRECTOR EXECUTIV,
Sinwna-M riana POPA

j
7N I,4jp ÇPí;,oc,nit

ExperOjCrěsüna ENA CHE

Red EC. / 3 ex, — 19.09.2019 prczenlul avz a fost posla pc snc-uI PNIB
pc dala de

Bd. Rina EIsa nr. 47, şI 050013, dar 5, Bucureş. Romărna

TeI: 021.3055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25. ĐCT 2019

CĂTRE
S.C. GREFN RESIDENTIAL PARK S.R.L.

B-dul Avialorilor nr. 78, et. 2, ap. 5, cam. 4, sector 1

Referitor ia adresa Dvs., înregistrată ia P,M.B cu nr. 1748905/24.06.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6106/25.06.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de
speciaiitate pentru unii arbodi situaţi în curtea imobilului din sos. Pandurilor nr. 79-81,
sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, s-a
inventariat următorul material dendroiogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completăńle în vigoare si H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobiiuiul:

Reducerea Ia 1/4 a volumului comnamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrădlor de echiübrare în vederea eliminădi riscului de frăngem şi prăbuşire a ramudlor fa
condiţii meteo nefavombfle şi &iminarea mmuńlor uscate:

- 1 ex. Mowssp.(dud) Z=SOcm, h=12m
- 2 ex. Acer negundo(arţar) = 25 - 30 cm, h = 8-10 m
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija proprietawlui /administratowlui Iegai aI

terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea constwcţiilor din jur şi a reţelelor
aeńene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaiIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice
perioadă a anuiui).

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

Tn vederea obţinerii avizului de specialitate pentru realizarea acceselor, conform
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti - Anexa 3 pentru obţinerea avizului de dezafectare a
materialului dendrologic in vederea realizării unei construcţii trebuie să depuneţi
următoarele acte:

- Certificat de urbanism cu planurile vizate spre neschimbare;
- Certificat fiscal;
- Act de reglementare emis de APM Bucureşti
- avizul tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie, dacă este cazul;

Nr. 1748905/6106/

Od. Rgrna Elsabeła ‚w 47, csci poşai 05C013. sedor5, BuanşU, RanL



- avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul PMB
- PUD/PUZ şi planurile anexă — daca este cazul;
- HCGMB pentru aprobare PUD— daca este cazul;
- Avize emise de către Ministerul Culturik daca este cazul;
- Avizul Administraţiei Străzilor— daca este cazul;
- plan de amenajare a spaţiilor verzi aferent construcţiei confcrm prevederiior

regulamentului de urbanism/autorităţii de mediu semnat de proiectant;
- plan de situaţie cu proiecţia Ia soI a viitoarei construcţii1 pe care să fie

marcaţi arborii care urmează a fi defriaţi.
In urma analizării documentaţiei Direcţia de Mediu poaie solicita i prezentarea

aäor documente necesare emitedi avizului.
Acteie solicitate se vor depune ia registratura Primăriei Municipiu)ui Bucureti cu

sediul în b-dul Regina Elisabeta nr. 42, sectorul 5.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toalelare —3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma

r
%‚ %S

ĺntocmit,
expert Florentina POPESCU i 5 118102019

prezentul aviz a ĺosI pcstat pe si$e-uI PMB
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“ ‘j PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755986171201
25. 0C1201g

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă
- Doamna
Str.

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr
1755988/17.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7120/18.07.2019, ‚ prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat in curtea imobilului din str, Fabrica de
Chibrituri nr. 35, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
16.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobilului cu nr, 35 din str, Fabrica de Chibrituri, Iipit de gard:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) @ 50 cm, h 12 m — Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari
dimensiunL cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü dscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabde şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului AFI, cu acordul
tuturor Iocatarilor din imobil, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
)uându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlDr din jur şi a reţe)e)or
aeriene, conform art. 5 pct 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibru( biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului).

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

Acest imobil este situat în Zona protejată nr. 66 — Parcelarea Invoirii i prezentul
aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr.
42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările i modificările ulterioare.

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

Întocmit
exped Florentina POPESCyp ex.171Q2019

in consultare/avize arbori in consultare.phţD), pe data de

i

prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB
(htlDJiw.nmb.roĺinstituIiUnrimariaIđirectii/directŕa mediuţavize arbori
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1755023/7058 ULOC1LB!

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offĺceaes5.ro

O
-Asociaţia de proprietari a blocului 15— D-na administrator
Str. Serg. Maj. Florea BIejan nr 4, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7472/04.07.2019, înregistrată ia Primăria Municipiuiui
Bucureti cu nr. 1755023/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 7058/16.07.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aI blocului 15 din str. Serg. Maj. Florea Blejan nr. 4, sectorul 5, vă facem
cunoscut că Ia veriflcarea efectuată pe teren în data de 27.07.2019 s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Spaţiul verde faţă bloc ‚ sc. 1 - 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrăńlor de echilibrnre în vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

O condiţű meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
- 5 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 35 cm, h 8 - 12 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) 020—40 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 50 cm, h 12 m

Reducerea cu maxim 1, 5m din Iungimea ramuńlor care afectează faţada bloculuĄ
în vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţi meteo
nefavorabfle, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a comnamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate de Ia bază, fără a se elimina ramuńle tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante):
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 40 cm, h 10 m

Reducerea cu maxim 1, 5m din Iungimea ramurilor pendule spre carosabil, în
vederea eliminărü ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabUe, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eiiminarea ramuńlor
uscate de Ia bază, fără a se elimina ramuńle tinere de Ia baza acestora (pńmul etaj de
şarpante):
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal e 10- 12 cm, h 8 - 9 m

Bd. Reina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşd, România
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Spaţiul verde lateral bloc:
- 3 ex. Pomi fructiferi e 20 cm, h 7 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramuriĺor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor
uscate
- i ex. Acer sp. (arţar) e io cm, h 6 m — doar tăieri de formare coronament
Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Pomi fructiferi O 20 cm, h 6 - 7 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü ńscului de
frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,
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 pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 17 ex. arbori

D tI EXECUTIV,
ona-Mariápa POPA

/

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU / 6 ex.i24.1O.2019

15. OCi2O

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

0..L$Q4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‚

CĂ TRE,
Societatea de Transport Bucureti

DGTIPM-SMCPM - Biroul Protecţia Mediului
B-dul Dinicu Golescu nr 1, sector 1

E-maiI: info@stbsa.ro

Spre ştünţă:
Autobaza Ferentari — str. ĺacob Andrei nr 30, sector 5

Referitor Ia adresa dvs. nr 311921/16.09.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti
cu nr. 1774882/20.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10795/23.09.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta unităţii STB
Autobaza Ferentari din str. Iacob Andrei nr. 30, sector 5, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 09.10.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Latura dreaptă acces íncîntă autobază din str. Iacob Andrei:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea echilibrărh
sau cu aphcarea Iucrărilor de echilibrare, a înlăturării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile avînd în vedere vîrsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului
speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 10 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 40-45cm, h 12-13m
Latura din str. Iacob Andrei:

Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea
echilibrării sau cu aplicarea Iucrărilor de echihbrare, a înlăturării riscului de desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile avînd în vedere vîrsta înaintată, esenţa slabă a
Iemnului speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 14 ex. Populus canadensis+pyramidallis (plop canadian + piramidal) e 50-lOcm, h 15-
19m
Latura stângă acces incintă autobază din str. Iacob Andrei:

Reducerea cu 1/3 a volumului coranamentelor de mari dimensiuni, in vederea echilibrării
sau cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare, a inlăturărH riscului de desprindere frángere şi prăbuşire
a ramuhlor Ia condiţii meteo nefavorabile avind in vedere virsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului
speciei, mnălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 9 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 45-SOcm, h 13-14m
Latura autobază din str. PăsuniIor:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, in vederea echilibrărh
sau cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare, a înlăturării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile avind în vedere virsta inaintată, esenţa siabă a Iemnului
speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 29 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 35-55cm, h 14-17m
- 3 ex. Morus sp. (dud)O 50-GOcm, h 11-12m inclinate Ia 15-20' spre acces autobază

Nr. 1774662/10795!
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Reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre alee de acces cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia:

- ‘1 ex. Prunus sp. (corcodu) e 3Ocm, h 8m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţülor din jur, a reţelelor aeriene, aparatelor de joacă şi a autoturismelor din
parcarea auto.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona de execuţie a
Iucrărilor, 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.
2009.

Pentru eliberarea avizului de defrişare pentru cele 8 ex. arbori de diferite speciî
uscaţi/declin biologic avansat, situaţi in incinta Autobazei Ferentari, de Ia adresa sus menţionată,
care necesită urgent defrisare, datorită pericolului pe care îI reprezintă1 este necesar să delegaţi o
persoană care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina
Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, marţea între orele 9-13, pentru a
semna un Angajament de plantare.Persoana desemnată se va prezenta Ia Direcţia de Mediu cu o
delegaţie semnată de către directorul societăţii i o copie după actul de identitate.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea
arborilor uscaţi/declin biologic avansat1 ce urmează să fie avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantărHa 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa trunchiului de 20-28cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (rapod de plantare 1 :1 pentru arborfl uscaţi i de
6 :1 pentru arborii în declin biologic) în perioada optimă (primăvara — toamna anului 2020) Ia
adresa sus menţionată.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int.
4153, Direcţia de Mediu din cadrul F.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă,
(aripa Anghel Saligny), sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 66 ex.

DIRE UTIV
Sim ‘Mariana PA
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Întocmit Exp. Tudorn BU1LĂ

Red; 7814 ex/141O.2019
prezenlul aviz a ťost postat pe site-uI PMB
bttp:IMvwpmb rohnst,hĂiUprtmań&directiildirectia_medkjavize_arbo,i_in_consułtare/avize_arbori_in_consultarephp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 0C12013

CĂ TRE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITAŢII DE URÓENŢĂ

U.M. Bucuresti
Str. . ‚ sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1753808/10.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6882/11.07.2019, prin care ne solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea unităţii
militare din str. Lacul Mare nr 1, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 08.08.2019 s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care,
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
În curtea unităţii militare din str. Lacul Mare:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 60 cm, h16 m- spate pavilion 4 - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentuĺui de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea
eliminărü ňscului de frăngere şi prăbuşire a ramuńíor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea rnmuńlor uscate
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) S 60 cm, h12 m - pavilion 3 - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi
eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 60 cm, h12 m - pe aleea principală - reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminăńi dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate
- 2 ex. Acer sp. (arţar) e 30 - 35 cm, h 10 - 12 m - Iângă gard- reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentelor de mań dimensiuni, cu apflcarea Jucrărilor de echüibrare în
vederea eliminăňi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuriior ĺa condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) ® 20 - 25 cm, h 7 - 8 m — Iângă gard - reducerea cu 1/4
a volumului coronamentului de mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în
vederea &iminăńi dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Quercus (stejar) O 30 cm, h 12 m — pavilion 2 - eliminarea ramuńlor uscate, cu
aplicarea Jocrăńlor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de frăngere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe

Nr. 175380816882/
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- 4 ex. Populus sp. (plop) e 25 - 40 cm, h 1O - 12 m - Iângă gard, în apropierea intrării -

reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
Arbore în declin biologic avansat
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 50 cm, h14 m - spate pavilion 4 — cu scorbură profundă Ia
bază, Iipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) e so cm, hlO m - pavilion 4 — cu scorbură pe trunchi i cilindrul
central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 50 cm, IilO m — în apropierea intrărfl — cu scorbură pe trunchi
i cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/ administratorului Iegal aI
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, conform ań. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia
eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare pentru cele 3
exemplarele din specia Populus în declin biologic, este necesar să depuneţi, în
completarea documentaţiei, Ia Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu
Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un angajament de plantare în
compensare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui 18 ex. arbore tineri cu balot de pământ (cu
circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie).

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu
din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul
Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 11 ex. arbori + 3 ex. în declin biologic până Ia obţinerea avizului de def®are

Întocmit,
Florentina POPESCU

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htip:ţI,omb.ro/institutiLIprimaria/directii/directia mediu/avize aWori in consultare/avize arbori in consuitare.php), pe data....
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. 0CU013

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officecaes5.ro
-Asociatia de proprietari a blocului 13, sc. A — preęedinte
Calea Rahovei nr. 219, sector 5

Referitor Ia adresa AES
1755020/15.07.2019 şi Ia Direcţia
emiterea avizului de specialitate
verde aI blocului 13 situat pe str.
Ia verificarea efectuată pe teren
dendrologic pentru care conform
spaţfllor verzi din intravilanul
H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari
Iucrăńlor de echilibram în vederea eliminării riscului de frângere
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate:
În parcare:
- 2 ex. Ailanthus sp. multitulpinal (fals oţetar) e = i0 - 15 cm, h = 8 - 9 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e = 20 cm, h 10 m
Spaţiul verde fată bloc:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e = 15 - 20 cm1 h = 10 - 12 m
- 2ex.Acersp.(arţar) e= 15-2Ocm, h = 10- 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 20 cm, h 10 m
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® = 30 cm, h = 12 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) e = 15 - 20 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. tritulpinal (arţar) e = 15 - 20 cm1 h = 10 - 12 m
- 1 ex.Acersp.(arţar) ®=2Ocm,h=lOm
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc:
In parcare:
- 1 ex. Ailanthus sp. multitulpinal (fals oţetar) e = 25 cm, h = 8 m — uscat 100%

nr. 7484/04.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
de Mediu cu nr. 7051/1&0'ţ2019, prin care ne solicită

pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul
Calea Rahovei nr. 219, sectorul 5 ‚ vă facem cunoscut că
în data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare,
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Nr. 1755020170511

o

o

dimensiunĄ
şi prăbuşire

cu aplicarea
a ramurilor Ia

Bd. Reina Elisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sedar 5, Bucureşti, Ramânia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, 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 (primăvarăitoamnă) pentru a nu fl
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.&M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

Menţionăm că pentru toaletarea exemplarului din specia Salix ( salcie) situat în
spaţiul verde spate bloc sc. 2, Direcţia de Mediu a emis avizul 6044/1639912/08.2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare — 12 ex. arbori
Defńşare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo er POPA

‘ 4oŁv.

Întocmit
expefl Florentina POPESCU15 ex.115.lO.2019

18. OCT 7019
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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.çfl PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 0C120J9

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Seiviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector §

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 111— administrator' l

Calea 13 Septembrie nr. 115, sector 5
-Asociaţia de proprietari a blocului 113— administrator
Str. Sabinelor nr. 108, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 7481/04.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1755016/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7053/16.07.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaUa de
aliniament a străzilor Calea 13 Septembrie Ia nr. 115 i Sabinelor Ia nr. 108 din faţa
blocurilor 111 i 113, sectorul 5 vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 25.07.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare
In plantaţia de aliniament a străzilor Calea 13 Septembrie Ia nr. 115 i Sabinelor Ia
nr. 108 din faţa blocurilor 111 i 113:

p - 8 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 - 25 cm1 h 9 - 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărîi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 20 cm, 9 m - reducerea cu 1/4 a vo/umului coronamentelor de

mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminăńi riscului de
frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate

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

Nr. 1755018/7053
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţiile de proprietari auobligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierele blocurilor sau într-un Ioc vizibiL pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim POPA

în tocmit,
expefl Florentina POPESCU 15 ex.I15.1O2019

l &OCI 2019

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2& OCI 2019

ADMINISTRAflA FONDULUI IMOAILIAR
Bd. Regina Eiisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştlinţă:
- Doamna
Str. 5

Referitor Ia adresa doamnei i - Daniela, inregistrată ia P.M.B cu nr.
1755988/17.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 7120/18.07.2019, ‚ prin care ne solicită
emlterea avizuiui de specialitate penlru un arbore situat in curtea imobilului din slr, Fabrica de
Chibdturi nr. 35, sector 5, vă ťacem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in data de
18.07.2019, s-a inventariat următowl materiai dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007
privind reglemenlarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi
completăriie uiterioare, H.C.G.M.B. 30412009, avlzăm:
Toaietare:
In curtea imobiiuiui cu nr, 35 din str, Fabrica de Chibriturl, Ilpit de gard:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 50 cm, h 12 m — Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentului de mari
dimensiuni, cu aplicama iucrădlor de echilibrnm in vederea eĺiminädi riscuiui de ťrângere şi
prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramudlor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui AFI, cu acordul
tuturor Iocatarilor din imobil, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, 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 in perioada de repaus vegetativ a
arbońlor (primăvară-toamnă) penlw a nu fi afectat echilibwl bioiogic al acestora (cu excepţia
eiiminării ramurilor uscate, operaţiune cu se poate executa în orice perioadă a anuiui).

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execujiei Iucrăńlor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, in caz contrar apcându-se sancţiuni conform art 6,
pct, 6 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Acest Imobli este sItuat in Zona proteJată nr. 66 — Parcelarea invoirii şi prezentul
avlz este valabll numai insoţlt de avizul emis de Minlsterul CuIturII conform Legii nr.
422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completărlle $ modificările ulterloare.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiter
To&etam — 1 ex. arbom

DIRECTO TIV,
simonaĄŞj

U L .sI; Intocmit,
°t expefl Florenuna POPESCUIG ex.17 102019

-%
pmzesiWl avt a fost poslat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1726772129411 Ĺ9, QC. źyjg

CĂ TRE,
Banca Naţională a Romäniei

Direcţia tehnică .pi mentenanţă
Str. Doamnei nr. 8, sector 3

Centrul de pregătire profesională pi activităţi sociale
str. Dr. Nicolae Staicovici nr 42-46, sector 5

Referitor Ia adresa dvs. nr. XXI1I3/1312/21.05.2019, înregistrată Ia PrimăriaMunicipiului Bucuresti cu nr. 1726772/24.04.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.2941/11.042019, prin care ne solicitaţi avizul de specialitate pentru intervenţia asupraunor arbori situaţi în curtea Centrului de pregătire profesională şi activităţi sociale din strDr Nicolae Staicovici nr. 42 - 46, sector 5, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cuLegea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianulIccalităţilor, cu modiflcările i compietările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm
Toaletare:
In zona taluz stadion fotbal:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) bitulpinal e 20 -25 cm, h 10 -12 m — indepărtarea
arpanteIor rupte - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cuaplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării ńscului de frângere i prăbuire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate - în cazul în care,
Ia efectuarea Iucrărilor de toaletare se constată pe arpantele superioarelpartea
superioară a trunchiului, ia zona de insertie, urme de declin biologic (scorburi, răni)
se va solicita Direcţiei Pentru Agricultură A Municipiului Bucureşti din Sos. Olteniţei
nr. 35 — 37,Ciădirea ANIT, parter, camera 10, sector 4, aviz de defriare.
Spate teren sintetic:

- 2 ex. Popuius sp. (plop) O 50 - 60 cm, h 14 -16 m - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicaree lucrărUor de echilibrare în vederea
eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabue I
eliminarea ramuńlor uscate
Peflmetral gard str. Dr. J. Lister:

- 2 ex. Populus sp. (plop) e 50 - 60 cm, h 14 -16 m - reducerea cu 1/2 a volumuluicoronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echűibrare în vederea
eliminărü ńscului de frângere i prăbuire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şieliminarea ramuńlor uscate

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30 cm, h 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucräńlor ..de=echilibrare în vederea
eĺiminădi ńscului de frângere şÎ prăbuire a ramurilor Ia o nefavornbUe i
eliminarea ramudĺor uscate

1. ‘

1—
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- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminărk riscului de frângere i prăbuire a ramurUor la condiţii meteo nefavorabile .şi

&iminarea ramuńlor uscate
în curtea imobiluiui — arbori din specia Platanus care nu sunt cuprini în Iista

arborilor ocrotiti:
- 1 ex. PI'atanus sp. (platan) e 45 cm, h 14 m — PA 26 — cu scorbură Ia bază -

Iucrări de apĺicare a tratamentelor fitosanitare i de cimentare a scorbuńi, cu reducerea cu

1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate - în cazul În care, se constată accentuarea

gradului de declin biologic se va reveni cu o solicitare de defriare însoţită de

fotografii concludente
- 2 ex. Platanus sp. (platan) e 45 cm, h 14 m — PA 27, PA 28 — reducerea cu

maxim 1 m din lungimea ramurilor care afectează acoperisul clădirü şi reducerea cu % a

înălţimü coronamentelor în vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor

la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echiiibrare a coronamentelor

- 1 ex. Platanus sp. (platan) e 45 cm, h 14 m — PA 1 B - eliminarea ramurilor uscate,

cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului în vederea eliminărä riscului de

frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabfle

Ieire dinspre str. Dr. J. Lister:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 50 cm1 h lOm — cu scorbură Ia bază - Iucrări de aplicare a

tratamentelor fitosanitare I de cimentare a scorburiĄ cu reducerea cu 1/4 a volumului

coronamenteior de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea

eliminărü riscului de frângere I prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle .şi

eĺiminarea ramuriĺor uscate, in cazul in care, se constată accentuarea gradului de

declin biologic se va reveni cu o solicitare de defriare însoţită de fotografii

concludente
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 5Ocm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminărü riscului de frângere i prăbu,şire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle I

eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea reţelei electrice aeriene

Lângă gard ie.şire str Dr. J. Lister:
- 7 ex. Populus sp. (plop) e 40 - 50 cm, h 14 -16 m - reducerea cu 1/2 a volumului

cornnamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminării riscului de frângere I prăbu.şire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile I

eliminarea ramurilor uscate, având în vedere esenţa slabă a Iemnului I vârsta înaintată a

acestora
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 30 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a voĺumutui

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în vederea

eliminăńi riscului de frângere I prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i

eliminarea ramurilor uscate
In zona centrală:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) G 30 cm, h 14 m - aph'carea Iucrăńlor de echilibrare În

vederea eliminăńi riscului de frângere I prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabiĺe I eÍiminarea ramudĺor uscate
Arbori în declin biologic:
In zona taluz stadion fotbal:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpínal O 20 cm, h 10 m — uscat 100%

Bd Reina Ehsabeta nr. 47, cod poştaĺ 050013, seor 5, Bucureşt, Rcmánia I
TeI: 021.305.5500
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Pe aleea centrală:
- 1 ex. Platanus sp. (platan) 60 cm, h 10 m — PA 11 - nu este cuprins în

Iista arborilor ocrotiţi - cu Iipsă scoară pe aproximativ 1/3 din suprafaţa trunchiuluĄ cu
cilindruí central putred i atacat de acańeni

Lucrările de toaletare/intervenţie în coronamentele arborilor, avizate se executa
prin grija proprietarului/administratowlui Iegal aI terenului, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcUilor din jur i a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 5, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defriare a unui ex. în
declin biologic i a unui ex. uscat 100%, este necesar să depuneţi, în completarea
documentaţiei, Ia Centrul de Informare i Documentare pentru Reiaţfl cu Cetăţenii din bd.
Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un act de proprietate a terenului pe care se află arborii

un angajament đe plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în
compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului
de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB -

dul Regína Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize
Acorduri, marţi în ziua de program cu publicul (între orele 9-15) i se va completa în două
exemplare.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerui Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
si modificările ulterioare.

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

DlRECTQRXECUTIV,
Simo SriinQPA

Expe FIorenESCU

- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpJIwpmb.roiinstitutiUprimańa/directiiidirecIia mediu;avze arbori in consultaređavize artori in consultareoho. pe data d
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE
S.C. CHIBRO S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 24 - 26, sector 5

Referitor Ia adresa dvs. nr. 95/15.07.2019, înregistrată ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr 1754963/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7050/16.07.2019, prin
care ne soiicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi
în curtea societăţii S.C. CHIBRO S.A. din str, Fabrica de Chibrituri nr. 24 - 26, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2019 s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:
In curtea societăţii, spre str. Mitropolit Filaret;
- 1 ex. Ailanthus sp. muitituipinal (fals oţetar) e io - 20 cm, h 7 - 8 m- reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în
vederea eliminădi dscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate, cu eliminarea tulpinUor aplecate periculos
peste carosabfl
Arbore în declin biologic avansat
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 50 cm, h 7 m — uscat iOO
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 30 cm, h 6 m — uscat i00%
- 1 ex. Aesculus sp. bitulpinal (castan) e 30 - 35 cm, h 8 - 9 m — uscat iOO%
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 60 cm, h 5 m — uscat 100%
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 40 cm, h 5m — uscat 70%, cu o arpantă ruptă i scorbură
în dreptul Iocului de unde s-a desprins arpanta

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija proprietarului/ administratorului Iegal aI
terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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

29, ücŢ2jjj
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Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare pentru cele 6
exemplarele din specia Aesculus uscate 70 — 100%, este necesar să depuneţi, în
completarea documentaţiei, Ia Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu
Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, actul de proprietate i un angajament
de plantare în compensare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbore tineri cu balot de pământ
(cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie
de specie).

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de Ia sediul Direcţiei de Mediu
din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul
Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterU.
Toaletare — 1 ex. arbori + 6 ex. în declin biologic până Ia obţinerea avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

expefl Florentina
Întocmit,
POPESCU 15 eW.24.1O2019

25. OCiZQ

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
(http:fJw.mbroJinstitutiiĺprimaria/directii/direcĺia mediulavize arbori in consultare/avize arborŕ in consuItare.nh), pe data....
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 uLj,2O1

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciui Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

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

O office(&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 23
Str. Pecineaqa nr. 14, sector 5
- Doamna
Str. r sector 5

Referitor la adresa doamnei înregistrată la P.M.B cu nr.
1755894/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7184/18.07.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului
23, str. Pecineaga nr. 14, sector 5 care afectează imobflul din str. Sublocolenent Popa nr
69, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verif]carea efectuată pe teren în data de 08.08.2019,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu
modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.MB. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Sucureşti, avizăm:
Toaletare:

O Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde spate bloc 23:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) O = 7- 18 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 25 cm, h = 12 m
- 1 ex.Morussp.(dud) O=2Ocm,h12m
- 1 ex.Ulmussp.(dud) O=3Ocm,h=12m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
În parcarea din lateralul imobilului 69:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O = 25 cm, h = 8 m — înclinat periculos peste curtea imobilului la 450

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

Nr. 175589417184
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- toaietarea se va executa conform ań. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia HC.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiuiui

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

plantarea de materiai dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pămănt (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocuiui, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ad. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în
teren a plantărilor în compensare, În 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 afeze,
în copie, ia avizierul blocuiui sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 4 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. mnclinat periculos

Întocmit,
Expert Florentina 17 ex./24.1O2019

25. 0C12D19

prezentul avir a fost postat pe site-uI PMB
(http:U.pmbro/instíIutiiiprimarja/direchi/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.phD)pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 0C12019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M187
Str. Bârnova nr 19. sector 5
-Domnul I

Str -t

0

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1757916/24.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7385/25.07.2019, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului M187, din str. Bârnova nr
19, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĘ cu aplicarea Iucrărüor de echilibrare
în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meieo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
- 2 ex. Acersp. (arţar) ®=25-3Ocm, h 8-10 m
- 2ex. Morussp. (dud) e=30-4Ocm, h= 10- 12m
- 1 ex.Juglanssp.(nuc) e25cm, hlOm
- 1 ex. pom fructifer e = 20 cm, h 6 m
Spaţiul verde Iateral bloc spre punctul trafo i parcare:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurflor uscate
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e = 15 cm, h = 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 cm, h 10 m
- 3ex. Prunussp.(corcodu) ®20-25cm, h10-11 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O = 20 cm, h = 1Dm
- 7ex.Acersp.(arţar) = 15-3Ocm, h= 10-12 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal(arţar) O 7 - 10 cm, h = 8 m — doar tăieri de formare coronament
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 15 - 35 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. pom fructifer O = 20 cm, h = 8 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) e = 20 -

Nr. 1757916I7385
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În parcare:
- 2 ex. Morus sp. (dud) = 20 - 30 cm, h = i 0 - 12 m - reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor
de mari dimensiun cu aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare în vederea eliminărü riscuĺui de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eiiminarea ramuriĺor uscate
Spaţiul verde Iateral bloc spre str. Focani:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrăriIor de echilibrare
în vederea eĺiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor ĺa condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Morus sp. (dud) e = 50 cm, h = 12 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal(artar) e = - i 0 cm, h = 6 m — doar tăieri de formare coronament
- i ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 = 40 cm, h = 12 m
- i ex. pom fructifer O = 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Acersp.(arţar) 0=25 cm1 h=Bm

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral bloc spre str. Focani:
- i ex. pom fructifer 0 15 cm, h 4 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces1 iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa i Ia 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu f] afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi inălţime corespunzătoare acestuia, în
funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare din perioada primăvară — toamnă anul 2020.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării 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 copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaleiare — 36 ex. arbori; Defrŕşare — 1 ex. arbore uscatlOO%

DIRECT? TIV,

simę9:PoPA

Intocmit,
Expefl Florentina 17 ex./25.1D.2019

prezentul aviz a fost postat pe situI PMB 25. OCT. 2O
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I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 uc1 2079

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -111 sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 45C
Str. Dunavăţ nr. 6, sector 5
- Domnul
c
1

Referitor Ia adresa domnului -I u, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1757910/24.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7387/25.07.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 45C, din
str. Dunavăţ nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 08.08.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e = 20 cm, h = 10 m - reducerea Ia 1/4 a volumului
comnamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea
ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex.Morussp.(dud) e=Bocm,h=16m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e = 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e = 25 cm, h = 12 m ( colţ parc)
Spaţiul verde Iateral bloc:
- 2 ex. Acer sp. (artar) e = 20 - 25 cm, h = 12 m - reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării
dscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea
ramurilor uscate

Nr. 175791017387
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Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţü meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) e = 20 - 35 cm, h = 10 - 12 m
- 4 ex. Prunus sp. (corcodu) ® = 10 - 15 cm, h = 7-9 m — doar tăieri de formare coronament
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e = 20 - 40 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia bitulpinal sp. (tei) e = 30 - 35 cm, h = 10 m
- 1 ex. pom fructifer e 20 cm, h 10 m
Defriçare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. pom fructifer e 20 cm, h 7 m — uscat 100%
- 1 ex. pom fructifer e 20 cm, h4 m — uscat 100%
- 1 ex. trunchi pom fructifer e 25 cm, h 2,5 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fl
afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada primăvară — toamnă anul 2020.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 18 ex. arbori; Defrişare — 3 ex. arboń uscaţilOO%

DIRECTĄŔ EXECUZIV,
Simoił-IEiM ŕ&ć?PA Întocmit

Expefl Florentina POPESCU /7ex.124.1O2019\rr\ —

prezentul avlz a fo ł'pojtat ę s'tęiJ'MB v ‚
(http:/ĺw.pmbroĺinŠ{Mkfia/directiiIdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuItarehp)pe data de

Bd. Regina Flisabeta nr 47. d poştal 050013, sector 5, Bucureşt, România

TeI: 0213055500
httpiiwwwpmbro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. OcŢ2oig

cĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P22A
Str. Dumbrava Nouă nr. 34, sector 5
- Domnul . - e
c

&

Referitor Ia adresa domnului - iu, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1757907/2407.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7388/25.07.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului P22A,
din str. Dumbrava Nouă nr. 34, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 08.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral bloc spre str. Petre Ispirescu:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrări(or de
echiiibrare în vederea eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a rnmuńlor Ia condiţii muteo
nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate
- 4ex.Acersp.(arţar) O=20-25cm, h 10- 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 20 cm, h = 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e = 25 cm, h = 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O = 20 cm, h = 10 m
Spaţiul verde faţă bloc:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de
echilibrare in vederea eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 2ex.Acersp.(arţar) O=2Ocm, h lOm
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 20 cm, h 10 m
- 1 ex.Tiliasp.(tei) 0=20 cm,h12m
- 1 ex.Morussp.(dud) 0=25cm,h=lOm

Nr. 175790717388

Sd. Regina Esabela nr 47, cW poştal 050013. se 5. Buajreşli. Románia

TeI: 021.305.55.00
hUp/svpmb.w



- 1 ex. Salix sp. (salcie) = 20 cm1 h = 10 m — înclinată accentuat peste stradă - reducerea
Ia 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea lucrărŰor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurüor uscate
SpauI verde Iateral bloc spre str. Dumbrava Ncuă:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate
- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 20 cm, h = 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spau verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer O 12 cm, h 2 m — uscat 100%

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O = 20 cm1 h = 10 m — înclinat 450 peste stradă cu scorbură pe

trunchi în partea opusă încflnării
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

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

- defrişarea şi scoaterea rădäcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şř ?nălţime
corespunzătoare acestuia1 în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada primăvară — toamnă anul 2020.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toa/etare — 23 ex. arbon Defrişare — 2 ex. arbori unuI uscat 100% .şi unuI în declin

biologic

DlREQ'ôR EN€ÇtIV,
Simona -(Mari2OP Intocmit,

% J Expert Florentina POPESCU,7

prezentul aviz a fcs&6sta\Ef.uIPMB
(bttputw.pmb.ro/instĺtutI pdiaria/directii/directia mediu/avize aĺborÍ in ccnsultare/avîze arbori řn consuItarehD)pe data de

Bd. Regina Esabeta nr 47, ctd poştal 050013, sedoľ 5, Bucureşt, Rornán

Te]: 021305 55.00
htlp IIww'w.pmb rc
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rÇPMJ9%ÇJ9•ęY
DIRECŢIA DE MEDIU

O21MAL 2019 CĂTRE
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i VeriRcare

Investiţii Edilitare, Seiwiciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5

Spre ştiinţă
P1.

O (Splaiul Independenţei nr. 66-68-70, sector 5)

Referitor la adresa d-lui ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată la P.M.B cu nr.
1713281/26.02.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 1513/27.02.2019, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniamentul Splaiului
Independenţei în dreptul imobilelor 66-68-70, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea
efectuată pe teren în data de 17.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea m-. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit H.C.U.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti ş
H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti. avizăm
Toaletare:
Aljnjament Splaiul Jndependenţei stânga acces număr 66-68:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h lOm, coronamentul înclinat 15° spre carosabil -

reducerea cu maximum 2m din lungimea ramurilor pendule spre carosabil, precum i reducerea
înălţimii coronamentului cu maximum 2m, în vederea eliminărü riscului de fřângere i
prăbuire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentului, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante)
Aliniatnent Splaizd Independenţei între bnobŰul număr 66-68 i numărul 70:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, Ii lOm, trunchiul înclinat 10° spre curţile celor două
imobile - reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule spre curţile imobilelor,
precum i a celor pendule spre carosabil, în vederea uurării masei vegetative i readucerea
exemplarului Ia poziţie verticală, precum i a eliminării riscului de třângere i prăbuire a
arborelui, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului, fără a se elimina ramurile
tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante)
Pefrişare cu scoaterea rădăcinilor i păstrarea alveolei stradale:
Aliniament Spžaiul Independenţei dreapta acces număr 62:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h lOm, 90% uscat, scoarţa exfoliată pe trunchi i
arpante, scorbură deschisă pe trunchi, în pericol de prăbuire la condiţii meteorologice extreme

Nr. 1513/1713281/



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, în speţă
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i 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 Bucureti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminărń ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului).

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării altui arbore tânăr cu
balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în pastila rămasă liberă în urma defriării în aliniamentul
Splaiului Independenţei în dreptul imobilului nr. 62, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2019 cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti.

Ła finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act
normativ.

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

Menţionăm că pentru exemplarele, inventariate la data verificării pe teren a materialului
dendrologic, situate în stânga-dreapta acces imobil 66-68 (1 ex. Tilia sp, în dreapta ş ex. în
stânga) ş pentru cele situate în stânga acces imobil 70 (1 ex. Tilia sp. ş ex. Platanus
acerifolia), nu avizăm aplicarea Iucrărilor de întreţinere, întrucât exemplarele sunt tinere,
rară semne de declin biologic (scorburi pe trunchi sau la baza coletului, dezrădăcinări,
dezechilibrări, etc) fără elemente generatoare de pericole în coronamente.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toale tare — 2 ex.
DeJ*isare — i ex. uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simopasyšursťxnq POPA((*

efSen'iciu A vize si A corduri
Expert Daniela VOJęESCU

2ÁPR.2ü1
ln crnit

Exp t . ristina ENACHE

Red E.C. 3 ex. - 22.04.2019 prezvntul aviz a fnst paslat pe site-uI PMO
tttp:invw.pInb.roInstitutt,pnntanadtrect,idireetia_medíuaize_arboń_in _consultare.avtze arbon n considtare.płip pe data de



PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1879 - 1, 11467! 1717178, 1684368!
ÜZMAŁ ?Ü)

CĂ TRE

Doamna

Spre ştiinţă:

- Domnul
ţ I

Referitor Ia adresa domnului ... .. ‚proprietar imobil din B-dul

George Cobuc), înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1684368/27.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr. 11467/28.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii

arbori situaU în curtea imobilului din B-dul George Cobuc nr. 65, completată cu adresa

Direcţiei de impozite i Taxe a Sectorului 5 înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1717178/11.03.2019

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1879/12.03.2019, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 12.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

din intravilanuJ $ocaiităţilor, cu modificări)e şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 65 din B-dul George Coębuc:

Reducerea cu maxim 1,5m din Iungimea ramurilorpendule spre imobilul nr 67 din B

dul George Co$uc, precum şi reducerea mnălţimä coronamentelor, în vederea eliminărü

ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurUor uscate de Ia bază:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 — 30 cm, h 14 m

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) o 2Ocm, h 10 m

Bd. Reoina Elisabeia nr 47. d uostaIO500l3. sedor5. Bucures. Romănia I I I



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

află arborfl, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsurí de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fĺ afectat echilibru( biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului terenului pe care se află

arborii sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613, proprietarul

Iegal aI terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurHor care afectează

imobilul din B-dul George Coębuc nr. 65.

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

Toaletare — 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ef serviciu Acorduri i Avize,

expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,

expefl Florentina POPESCUI4 exflO04.2019

2, APR 2O1

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http://w,ombroľinstitutiűorimaria]directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consultareĺavize arbori in consultare.php), pe data....
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w PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

BZMAL Zv1
Nr. 2344117215821

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M203
Str. Iancu Jianu nr. 70, sector 5

Referitor ia adresa AES nr 1225/08.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721582/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2344/26.03.2019, prin care ne solicită
emitere a avizului de specialitate pentru arbori situaţi în spaţiul verde aI blocului M 203 din
Str. Iancu Jianu nr. 70, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor
de echilibrare în vederea eĺiminării dscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate
Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 7 cm, h 5 m — doar aplicare Iucrări de formare coronament
Spaţiu verde Iateral bloc, spre parcare:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 12 - 20 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi
eliminarea ramurflor uscate
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 5 - 7 cm, h 4- 5 m — doar aplicare Iucrări de formare
coronament
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 5 cm, h 3 m - doar apiicare Iucrări de formare coronament

Bd. Reoina Elisabeta nr. 47. ccd nostal 050013. sedor 5. Bucuresti. Románša I,ai4H



Spaţiu verde Iateral bloc:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 60 cm, h 8 m -recent toaletat, nu mai necesită alte Iucrări de
intevenţie

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex. arbori + 4 ex. Iucrări formare coronament

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĺś° Sef serviciu Acorduri si Avize,
xpert Daniela VOINEŚCU

lntocmit,
expert Florentina POPESCU/6 exi22 042019

2 Ę, Á?R. Za9

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(httpJ/w.pmb.ro/institutiUprimaria/directiiidírectia mediu/avize arbori in consuhare/pvize arbori in conşultare.php. pe data....
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rpç9J5
DIRECŢIA DE MEDIU

OtNAL LU1

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaĺă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veňňcare Investiţii Edilitare
SenAciul Administrnre Spaţii Verzi şi Parcuń
Str, Fabrica de Chibńturî nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officecäaes5. ro
- Domnul
Str. isector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 1314/11.02.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721585/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2345126.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Pucheni Ia nr.
71 A, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti
avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Pucheni Ia nr. 71 A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 6 m — uscat 80%, fără scoarţă pe aprox 60% din
suprafaţa trunchiului, trunchi cu despicături

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

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

Nr.2345/1 721585/
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.8. 114/2011, aveţi obligaţia plantării unui
ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocul celui defrişat, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2019/ primăvara 2020.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo ýMáŕiaPOPA

Şef Sewiciu Acordufl şi Avize,
v Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU / & exJ22.04.2019

2&ĂPR Ztą

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htto:Iěwombro/jnstitutjLIprjmarja]directiÉ/directŕp mediu/avize arboń in consultarelavize arboň in consuhare.oho), pe data
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PRJMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11 foĄppa2QJ9[.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

02. (44j 2Üj.y

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

o
Spre ştiinţă:
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 41 — -

Aleea Sălaj nr. 8, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 2714/19.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1721619/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2346/26.03.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde aţ blocului 41 din Aleea Sălaj nr 8, sector 5, vă facem cunoscut că Ia

O verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor ĺa condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor
uscate
Spaţiu verde faţă sc. 4:

*
‘

- 1 ex. Prunus sp. triulpinal (corcoduş) e 20 - 25 cm, h 8 ýj0 rn;?'
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 cm, h 10 m kk Ĺq
-1 ex. pomfructifere2ocm, h7m J'

‚aIII

Nr. 2346117216191
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- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 35 cm, h 10 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e 15 cm, h 8 m
Spaţiu verde faţă sc. 3:
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) e is - 22 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) 35 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer e 15 cm, h 8 m —prezintă ciuperci saprofite - reducerea

cu 1/3 a volumuĺui coronamentului de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărflor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurflor uscate
Spaţiu verde faţă sc. 2:
-4ex.Acersp.(arţar)e20-5Ocm, h 10-12
- 3 ex. pomi fructiferi 15 - 20 cm, h 8 - 10 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
Spaţiu verde faţă sc. 1:
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) e 30 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 40 cm, h 12 m

Spaţiu verde Iateral sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 30 cm, h 10 m

Spaţiu verde spate sc. 2:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) e 40 - 45 cm, h 10 - 12 m

Spaţiu verde spate sc. 3 şi 4:
-4ex. Juglanssp. (nuc)e40-4Ocm, h 10-12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 40 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Frunus sp. (corcoduş) e 30 cm, h 10 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate sc. 3 şi 4:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 cm, h 10 m — uscat 100% (Iângă bătător
covoare)

- 1 ex. trunchi Specie neidentificată e 30 cm, h 2 m — uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI

terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

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

Wf Pnnin rIict nr A7 ryvl rw,tI flíN11i çpdnr R"rj'rpçti Rnmni



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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
2 ex. arbori tineri cu balot đe pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20
cm şi înăiţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiui verde
ai biocuiui, respectând distanţa reglementară faţă de ciădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/
primăvara 2020.

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

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

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

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 36 ex. arbori
Defrişare— 2ex.arbori uscaţilOO%

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonMariana POPA

Eh jj4%

/Í Ą:r— Şef SerWcîu Acorduri şi
Expefl Daniela VOINESCU

tt
Expefl Florentina POPESCU iG ex.122042019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMS 2Ojç(http:ltw.omb.ro/institutWpdmarŕa!directiiIdirectia mędiu/avize arbori in consukar&avize arbori n consultare.php), pe data
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PRIMĂRIAMUNCIPIULUI BUCUREŞVI romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

D1MAŁ îV3

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. BB, sector ‘1

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
officeaes5. ro

Referitor Ia adresa AES nr 2807/20.03.2019, inregistrată ia P.M.B cu nr.
1721654/25.032019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2348/26.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizuiui de speciaiitate pentru arborii situaţi în aiiniamentul străzii Prelungirea
Ferentari Ia nr. 25, 27, 29, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 11412011
privind amenajarea şi întreţinerea aiveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunŕ, cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eliminăäi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo
nefavorabiĺe şi eliminarea ramuńlor uscate
Aliniament stradai Ia nr. 25:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 30 cm, h 10 m

Aliniamentstradalla nr. 19:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) e 20 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăciniior şi păstrarea alveoiei:
Aliniament stradal Ia nr. 29:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 10 m — uscat 100%
Aliniament stradal Ia nr. 27:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm, h 9 m — cu scorbură fereastră Ia bază, cu iipsă ciiindrul
central
Aiiniament stradal Ia nr. 25:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm, h 8 m — cu scorbură profundă Ia bază, cu Iipsă cilindrul
central

Nr.2348/1 721654/
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului ALPAB,
evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 13
ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în 3 ex. în Iocul celor defrişate şi 10 ex. în
alvelele goale de pe Prelungirea Ferentari, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri

şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf, art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toa/etare — 3 ex. arbori
Oefrişare — 3 ex. - un ex. arbore uscat 100% şi 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Servicîu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela

VOINESCUÁ

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU / s ex.122.042019

2 & APR. :ţ

prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
(http:lí.pmb.roIinstitutü/primaňa/directíiidirşctia mediu/avize prbori in conşuflareĺavize artori in consuhare.php), pe data
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PRMĂRIA MUNICIAULUI BUCURE
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2349! 1721660!
02 MAL 2ű19

CÁ TRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
offÎceaes5.ro
- Damna I

Referitor Ia adresa AES nr. 2811/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721660/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 2349/26.03.2019, prin care ne solicită
emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în dreptul locului de parcare nr 33
din faţa blocului P 57, str. Novaci nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Nocaci Ia nr. 8, Ioc parcare 33:
- ‘1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 8 m — dezechilibrat, înclinat Ia aprox. 45° peste
parcare, recent toaletat

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

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

•.LF4Ą
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform HC.G.M.B. nr 304i2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. in Iocul celui defrişat i 5 ex. în
alveolele Iibere de pe străzile adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr 6081/25.0T2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. dezechilibrat periculos spre stradă

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(ĺJ 1 eťsewiciu Acorduri $ Avize,

: i ĺ expefl Daniela

ji

lntocmit,
expert Florentina POPESCUIyw23O4.20w

2 . AFR 2C1
prezentul aviz a fost postat pe siteuI PMB
(http:J/'w.nmb.rQIinstitutiVprimariaidirectiiidireçtia mediulavize arborÉ in cpnsuItare/avze arbori n consultare.Dhp), pe data de
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PRJMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11 [o[pqna2Ç).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Đ1M1, t.

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
off ice @aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 45B — administrator domnul
Str. Dunavăţ nr. 4, sector 5

Referitor ia adresa AES nr. 2808/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721667/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2350/26.03.2019, prin care ne soiicită
emitere a avizuiui de speciafltate pentru arbori situaţi în spaţiui verde ai blocului 45 B din str.
Dunavăţ nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că ta verificarea efectuată pe teren în data de
18.04.2019, s-a inventariat următorul matedal dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a voiumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aphcarea iucrărflor
de echiĺibrare în vederea ehminărä riscului de trângere şi prăbuşire a ramurflor ia condiţii
meteo nefavorabiie şi ehminarea ramurflor uscate
Spaţiu verde între biocurile 45 A şi 45 8:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) 0 25 - 30 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 040 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 060 cm, h 16 m- reducerea cu 1/2 a voiumuiui coronamentuiui de
mari dimensiuni, cu aphcarea íucrăriIor de echiübrare în vederea ehminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior
uscate
Spaţiu verde între blocurile 45 B şi 45 C:
- 1 ex. Ailanthus sp. ( fais oţetar) 020 cm, h 10 m

Nr. 2350/1721667!
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- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 20 cm, h 10 m -înclinat spre bloc - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo netavorabfle şi
eliminarea ramurUor uscate
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 040 - 60 cm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal( fals oţetar) 020—25 cm, h 10-12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. ( fals oţetar) 0 30 cm, h 14 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) 015 cm, h 10 m
Spaţiu verđe Iateral bloc 45 B spre str Dunavăţ:
- 1 ex. Ailanthus sp. ( fals oţetar) 0 30 cm, h 14 m
- 1 ex. TWa sp. (tei) 020 cm, h 10 m

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

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 15 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonůMariana PQPA

o" “

2 Ę AFR 2019

.Şef serviciu Acorduri i Avize,
expert DanieIa VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCUI4 exJ2aO4.20 19

prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
(htlpJ/www.pmb.roľinstitutiiĺprimari&directii/directia mediu/avize arboh in consultar&avize arbod in consultare.phn), pe data....
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞTI romania2OlÝ.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O 2. MAL 2019

CĂ TRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

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

Spre ştiinţă:

( - Amenajare Edilitară şi Saiubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5

oftice@aess.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 42B ‚ sc. 3

Str. Petre Ispirescu nr. 5, sector 5

-Domnul

Str. nr. bL' B, sc. ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2809/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1721671/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2351/26.03.2019, prin care ne solicită

emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat in spaţiul verde al blocului 42 B,

( SC. 3, din str. Petre Ispirescu nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată

pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

Spaţiu verde fată bloc sc. 3:

- 1 ex. Pom fructifer O 20 cm, h 4 m- reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari

dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eĺiminărü riscului de frângere şi

prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate

Nr. 235111721671/

Bď Regina Cksabe!a nr. 47, ccd poştal O5I3, sedor 5. BucumsH. Rnmân Iłů-. lI



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

Sectowlui 5, cu acordul tuturor Iocatarilor, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca

căile da acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor

din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

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

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

în orice perioadă a anului).

Frecizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

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

Toaletare — 1 ex. arbcre

DIRECTOR EXECUTIV,

Simana-Mariana POPA

ef serviciu Acordun .şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

r (

Întocmit

expert Florentina POPESCU/4 ex/23. 04.2019

2& ÁPR 2iş

prezontul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(httn://n.pmb.rorinstitutíupdmadaldirectiifdirectia medluiavize arboh in consultareĺavize arboń in consultare.php), pe data....
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 f ąĘiq2Ol9Ěeu
DIRECŢIA DE MEDIU

02, MAL 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Qperaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veriňcare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuń
Str. Fabrica de Chibdtuń nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oWicec&aes5. ro
- Doamna L

Str. . sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2810/20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721674/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2342126.03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Soldat Porojan
Nicolae Ia nr. 3, sectorul 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.04.2019, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care conform Legii nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti
avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Soldat Porojan Nicolae Ia nr. 3:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 35 cm, h 8 m — cu scorbură Ia aprox. 1,2 m pe trunchi cu
Iipsă cilindrui central
Plantaţia de aliniament a străzii Soldat Porojan Nicolae Ia nr. 1

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40 cm, h 4 m — cu trunchi despicat i putred
Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal at terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeieior
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăciniior arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru piantarea de
material dendrologic tânăr.

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

Nr.2352/1 721674/
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 12

ex. arbori tineri cu balot đe pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 2 ex. în Iocul celor defriate i 10 ex. in

alveole stradale Iibere de pe străzile adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de

clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara

2020.
La finaľzarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

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

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apľca sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normativ.
Defrişarea arborelui avizat se va face cu apDcarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Expefl Florentina POPESCU i 7 ex.i23.042019

2 b. PLPR

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
(http:/íwpmbroiinstitutiLIprimah&directńidirectia mediuiavize arboń in consuäarelavize arbori in consuhare.pho), pe data

de

____________________

-
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PRIMĂRJA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

O1ML 2019
CATRE

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

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

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

Str. - nr. d bI. f ‚ sc. ap. sector 5

fleferitor Ia adresa AES nr. 2812J20.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1721760/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2353/26.03.2019, prin care ne solicită
emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea din faţa blocului 9, sc.
6, din str. Vigoniei nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 30412009, avizăm
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor
de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate
In parcare faţă sc. 7:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, h 12 m
Spatiul de joacă din faţă parcare sc. 6:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 - 30 cm, h 1 0 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 60 cm, h 12 m
In parcare faţă sc. 5:
- 1 ex. Aesculus sp. ( castan) O 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 cm, h 12 m
In parcare faţă sc. 4:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 18 - 20 cm, h 10 - 12 m
In parcare faţă sc. 2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 12 m
Lângă punctul electric:
- 1 ex. Acersp. (arţar) 020 cm, h 10 m
In parcare faţă sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 70 cm, h 14 m

Ił I

Nr. 2353117217601
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui iegal aI terenului Primăria
Seclorului 5, cu acordul tuturor Iocatarilor, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţfllor
din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar 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 emiterfl.
Toaletare— 13 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ef serviciu Acorduri i Avize,
expert Đaniela VOINESCU

expert
Întocmit

Florentina POPESCU/4 eW23. 042019

ÁPR 2;9

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://.nmb.roľ'nstítutii/primari&directii/directia mediu/avize arboń in consultarelavize arbori n consuItare.hp), pe data....
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ropni9,?Q1Ş.ą
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2354/ 17218871

02, MAĹ 2019
CĂ TRE

Doamna
Str.

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1721887/25.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 2354/26.03.2019, prin care ne solicítaţi avizul de specialitate pentru

un arbore situat în curtea imobilului din str. Davidesti nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că

Ia veriFicarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material

— dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind regementarea şi administrarea

spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobilului cu nr, 4 din str. Davidesti:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 2Ocm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumuluicoronamentuluide

mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării dscului de

frângere şi prăbusire a rnmurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor

uscate, degajarea reţelelor aeriene stradale
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se

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

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeíelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Sucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anułui).
Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maŕiaiia POPA

efserviciu Acorduri i Avize,

‘1Ť expert ‚ş3ieIa VQINESCU

ĺ Întocmit
expefl Florentrna POPESCU/4 exŤ23.04.2019

prezentui aviz a fost pos!at pe sile-uI PMB
(hţţpJIwww.Dmb.roiÍnstituţWIrÉmaria]directiiidirectia mediulavize aitori in consultare/avize arbori in consult re.Dhp), pe data....

-ľ(c-iíIfli P.,inn ÇIiŕtn nr A1 rnl ‚nçtl asnniî sedar 5. Bucureşt. Roniánia



o
o



i 1

PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11 rornana2O19.eu
DIRECŢIADE MEDIU

Nr. 2395/1722353/ MAI 1a19

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Veńŕîcare Investiţii Edilitare
SeMciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuň
Str Fabrica de Chibńtud nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5. ro
- Domnul l

sc et. .‚ ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa domnului - tnregistrată Ia P.M.B cu nr.
1722353/26.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 23901L, .03.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore răsărit spontan de sub blocul 58 din Aleea
Bărbătesti nr. 1, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ultehoare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Trotuarul de siguranţă bloc 58. Sc. 2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal O 10 - 15 cm, h 9 - 10 m — răsărit spontan de
sub bloc a cărei structură o afectează.

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde bloc, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anuiui 2019/ primăvara 2000.

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

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defńşare — 1 ex. răsărit spontan de sub bloc

DIREGTOR EXECUTIV,
POPA

Şef Servîciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VQINESCU

Întocmit,
Expefl Florentina 16 ex.125.04.2019

prezentul aviz a fost posiat pe síie-uI PMB
(http:i/w.Qmb.ro/institutiUnrimari&directiUdirectia mediuĺavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php), pe data

de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2pWeu

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edifltare
Senuiciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibńturi nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(&aes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului S 34, sc.1
Str. Mihail Sebastian nr. 5, sector 5
- Domnul I

Str. P bI.
m

‚sc ap.,sector5

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1724027/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2598/02.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde aI blocului S 34, sc. 1
din str. Mihail Sebastian nr. 5, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia veriFicarea efectuată pe
teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20 cm, h 10 m — înclinat periculos Ia 450 peste reţeaua
aeriană i carosabil intens circulat

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

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

Nr. 2598/17240271 üg MĄţ Zoşq
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pămánt (cu circumferinţa twnchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde bloc, respectând distanţa reglementară faţă
de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/
primăvara 2000.

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

Deoarece Ia vizita în teren s-a inventariat Ia această Iocaţie un ex. nuc cu scorbură
Ia bază, vă îndrumăm să vă adresaţi cu o cerere Ia Direcţia pentru Agricultură a Municipiului
Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, tel.
021/3.13.80.23, 021/3.14.28.66 în vederea obţinerii avizului de defriare aI acestuia.

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

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. înclinat periculos peste carosabil

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonajwlariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VO1NESCU

/

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU / 6 exJ24042019

n & MAŁ Z)''

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http://w.pmb.rofinstitutiiIorímaria/dkeçtWdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori ín consuttare.rhn), pe data
de
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PRMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonía2Ql9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

ia MA1 27

CĂÎRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

c
Spre ştiinţă

- Domnul -

- sector 5

mrgum(&gmail.com

-Domnul i — preşedinte asociaţie proprietari

Str. Dr. Mihail Mirinescu nr. sector 5

Referitor la adresa domnului înregistrată la P.M.B cu nr.

o 1724611/04.04.2019 şi a Direcţia de Mediu cu nr 2758104.04.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului vecin din str. Dr.

Mihail Mirinescu nr. 20, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren

în data de 16.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

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

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele

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

Toaletare:

Spaţiu verde Iateral — spate imobil din str. Dr. M. Mirinescu nr. 20:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 40 cm, h 12 m — crescut Iipit de gardul despărţitor dintre imobilele din

str Dr. M. Mirinescu nr. 20 şi str Dr. Victor Poloni nr. 19, Ia apox. lm faţă de demisolul

imobilului din str. Dr. M. Mirinescu nr. 20, cu coronamentul dezvoltat printre acoperiuriIe

Nr. 2758117246111
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celor două imobile- reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü ńscului de frângere şi prăbuire a

rnmuńior Ia condiţii meteo nefavorabfle i eliminarea ramuńior uscate

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

se află arborele - A.F.I., evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi

a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se

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

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

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

Toaletare — 1 ex. arbore

DIR,ąÍ& EXUTIV,

Sin!a.OPA

l Sef serviciu Acorduri i Avize,

expert Daniela VOINESC

Întocmit,

expert Florentina /6 ex/O505.2019

O 9. MĂ.ĺ 7619

prezentul aviz a fost po5tat pe site-uI PMB

(httpJiwombro[,nstiţuţjjjprjmań&djrpctiIdírecţia mediuiavizę SrĎDń n consultare/avize prbari in consultareohn), pe data

de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
Fz(IJF.y..h-ts:jw.t.

DIRECŢIA DE MEDIU

i U. MAI. 23i

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oUiceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 18 — admnistrator E

-

Aleea Pricopan nr. 8, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr 3212/28.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1724833/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2762/05.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 18 din
Aleea Pricopan nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modifĺcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare în vederea eĺiminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate
Spaţiu verde faţă şi Iateral sc.:
- 1 ex. TiIia sp. (tei) e 50 cm, h 14 m
- 6 ex. Populus sp. (plop) @ io - 60 cm, h 10 - 16 m - reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărü ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 20 cm, h 8 m
- 1 ex. pom fructifer 020 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 40 cm, h 12 m

În parcare:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 40 cm, h 12 m
Spaţiu verde Iateral spre Aleea Pricopan:
- 2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 025-40 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 30 cm, h lOm

I1e%iiI

Nr. 2762/17248331
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- 1 ex. Populus sp. (plop) e eo cm, h 16 m - reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului
de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea &iminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiŞi meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor
uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă - Iateral sc.:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 20 cm, h 12 m — cu scorbură profundă Ia zona de inserţie, cilindrul

central putred
Vis a vis intrare bloc, în parcare, între Iocurile 3 şi 4:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 30 cm, h i 0 m — cu scorbură profundă pe trunchi cu Iipsă
ciiindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea 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 Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. 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 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 aflşeze, în
copie, ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 16 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. în declin biologic

DIRECTQR EXECUTIV,
Simqňáâa POPA

1 i Şef Sewicw Acorduri şi Awze,

(( J\iv Expert Daniela VOINESCU

kfl -Intocmit,
Expefl Florentina POPESCU / 6 ex./06.05.201 9

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
a MAL 2019

(http://.pmb.roiinstitutiVprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultareipvize arbori in consuItare hp)pë data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 roia2Qu
DIRECŢIA DE MEDIU

16. i'IÁL LuI

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului D2 — preşedinte

-

Aleea Lereşti nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3226/28.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1724845/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2763/05.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului D2 din
Aleea Lereşti nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data
de 16.04.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care conform Legii nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificăriie şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiun4 cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminăńi ňscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde spate sc. A:
- 2 ex. TiHa sp. (tei) O 40 - 50 cm, h 14-16 m
-4ex.Acersp.(arţar)020-35cm, h10-12m
Spaţiu verde Iateral sc. A:
- 3 ex. Populus sp. (plop) e 40 - 50 cm, h 14 - 16 m - reducerea cu 1/2 a volumuíui
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea
eliminării dscului de frângere şi prăbuşire a ramudĺor Ia condiţii meteo nefavorabîle şi
eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20 cm, h 10 m
-Gex.Acersp.(arţar)020-35cm, hlO-12m
Spaţiu verde Iateral spate bloc:
- 4 ex. Tilia sp. (tei) 030 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 10 ex. Acer sp. (arţar) 020 - 30 cm, h 10 - 12m
Spaţiu verde faţă sc. A:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm, h 10 m

Nr. 2763/1724845!
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Spaţiu verde faţă sc. B:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 010 -25 cm, h 6 - 10 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 20—40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25 cm, h lOm
Spaţiu verde Iateral sc. B:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 010 cm, h 6 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 20 - 25 cm, h lOm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 20 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă sc. B:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 10 cm, h 8 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echiiibrui bioiogic ai acestora (cu excepţia eliminărü ramuriior uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot
đe pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 20191 primăvara 2020.

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 veriflcării 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
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiL pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 43 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonMaQiana POPA

Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,
ff Expefl Daniela VOINESCU

—

Intocmit,
Expefl Florentina POPESĆUi6 ex.%05.2019

prezentul avIz a fost postat pe site-uI PMB O 9. Mt1 flP,1J
(httn:f/w.pmb.ro/institutiL'primaria/directiiidireçtia mediuiavize arbori in consultareiavize arb&i in consultarejhp)pe data de

Iai iÝRd Renina Elisabeta nr 47. d oostal 050013. sedor 5. Bucuresb. România



PR]MĂRIAMUNICIPIULUIBUCUREŞ11 Ţornpn!q29391.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1 MAL Z

CĂ TRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
ofťiceaes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 58, sc.1
Str. Pricopan nr. 13, sector 5
-Asociaţia de proprietari a blocului 58, sc.2,3,4,5
Str. Dunavăţ nr. 18, sector 5
-DomnuI
Str.

Referitor Ia adresa AES nr. 3000/26.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1724847/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2765/05.04.2019, prin care ne solicită
emitere a avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 58 cu sc.1
în str. Pricopan nr, 13 i scările 2,3,4,5 în str. Dunavăţ nr. 18 ‚ sector 5, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de
echilibrare in vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde Iateral sc.1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) S 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) 0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer 0 20 cm, h 10 m
Spaţiul verde faţă sc.1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 020 cm1 h 10 m
- 4 ex. pomi fructiferi S 20 cm, h 8 m
Spaţiul verde faţă sc.2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 20 cm, h 10
- 1 ex. Pinus sp. (pin) 0 25 cm, h 8 m - doar eliminare ramuri uscate
Spaţiul verde Iateral, spre str. Dunavăţ:
-Bex.Acerspjarţar)015-25cm,h8- lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 30 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer S17 cm, h 8 m

I,a

Nr. 2765/1724847!

8d Reona Elisabeta nr 47. crid DcstaI 050013. sedor 5. Bucurest Romănia



Spaţiul verde faţă sc.3:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 17 cm, h 10 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) 0 20 cm, h 10 m
- 3 ex. pomi fwctiferi 0 20 cm1 h 8 -12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 25 cm1 h 10 m
Spaţiul verde faţă sc.4:
- 1 ex. Uimus sp. (ulm) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. pom fructifer e 20 cm, h 10 m
Spaţiul verde faţă sc. 5:
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20 - 4Ocm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 0 15 - 20 cm, h 8 - 10
- 3 ex. Tilia sp. (tei) 0 30 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer 0 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 40 cm, h 8 m
Spaţiul verde Iateral sc.5:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, h 12 m
- 1 ex. pom fructifer 0 15 cm, h 10 m
Spaţiul verde spate sc.2:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 020 - 50 cm, h 10 — 14m
- 1 ex. TiHa sp. (tei) 020 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer 0 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 30 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul tuturor Iocatarilor, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminărh ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 42 ex. arbori

DIRECTOąEXECUTIV,
Simo MäH4OPA

((Ę Ę9 1)
;:

Întocmit,
expert Florentina POPESCUI4 exIoTo5.20W

prezentul aviz a fcst postaL pe sit&uI PMB
(http:/Mw.pmb.roiinstitutiVprimaha/directiiĺdirecIia mediu/avize prbori in ccnsultare/avize artori in consultareohp), e data..

Bd. Regína Elisabeta nr 47, ccd poştal 050013, sedor 5, Bucureşü, Románia F1



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rçgpÇJ9.ęy.
DIRECŢIA DE MEDIU

16. MAL n

CĂTRE
Primăria Sectorului 6

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

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
ofťice(aes5.ro

O - Asociaţia de proprietari a blocului 49 E — preşedinte í

Str. Dunavăţ nr 20. sactor 5
- Doamna
Str. ap. sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3038/26.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1724864/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2766/05.04.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 49 E din

str. Dunavăţ nr. 20, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data

de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu

modiflcările şi completările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului comnamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare în vederea eliminăńi riscuíui de frângere şi prăbuşire a mmudlor ĺa condiŞi meteo

O
nefavorabUe şi eliminarea ramurüor uscate
Spaţiu verde spate i Iateral spre str. Dunavăţ:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal(frasin) e 18-20 cm, h 10-11 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 25 cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 20 cm, h 12 m
-3ex.Acersp.(arţar)e20-3Ocm, h 10- l2m
- 1 ex. pom fructifer e 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 30 cm, h 10 m
Spaţiu verde faţă bloc:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ® 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (teD e 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) 15 cm, h lOm
- 2 ex. Populus sp. (plop) e is - 17 cm, h 10 - 12 m - reducerea cu 1/3 a volumului

corcnamente/or de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

&iminarea ramuńlor uscate

Nr. 2766/1724864/
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Spaţiu verde lateral bloc:
- 5 ex. Populus sp. (plop) O 25 - 40 cm, h 12 - 16 m - reducerea cu 112 a volumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramudlor uscate
Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiu verde spate i lateral spre str. Dunavăţ:
- 1 ex. pom fructifer O 25 cm, h 10 m — cu stare fitosanitară precară, ciuperci saprofite pe
trunchi
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 20 cm, h 10 m — uscat 50% - cu trunchiul despicat i putred
în zona de unde a fost tăiată o ęarpantă

Lucrărite avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor 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 Bucureşti1
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
ptantarea de materia dendroogic tănăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia1 în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara 2020.

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. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din aceIai act

normativ.

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

copie, ta avizierut btocului sau într-un toc vizibit, pentru inştiinţarea tuturor locatarflor.

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

Toaletare — 21 ex. arbori
Oefrişare— 2 ex. În declin biologic

Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela VOI%CU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU i 7 ex.IO8.05.2019

Ü9.M:kí ?pşo
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(hţtp:ltw.pmb.roiinstitutiU@üiriaIdirecHíidirectÍa mediuiavize arbon n çonşullarelavize arbori n consullare.Dhn)pe dala de
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PR]MĂRJA MUNICIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

16. MAL 2

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Directia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verifîcare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr9 -111 sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oNiceaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V35
Aleea Botorani nr 3, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3059/26.03.2019, înregistrată la P.M.S cu nr

1724872/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2767/05.04.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V35 din

Aleea Botorani nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că Ia veriFicarea efectuată pe teren în

data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform

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

Iocalităţilor cu modificările şi completările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind

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

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de

echilibrare în vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate
Spaţiu verde Iângă punctul electric:
-6ex.Acersp.(arţar)e15-25cm, hlO-12m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 25 -30 cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 30 - 40 cm, h 12 - 14 m - reducerea cu 1/3 a volumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminării äscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi

eliminama ramurilor uscate
Spaţiu verde Iateral bloc:
- 1 ex. Aüanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) O 1 8 - 20 cm, h 1 0 -11 m
Spaţiu verde faţă bloc:
- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 12 - 15 cm, h 12 - 14 m
Spaţiu verđe Iateral bloc, spre Aleea Botorani:
-5ex. Acersp.(arţar)020-3Ocm, h 10-12m

lěZi iI

Nr. 2767/17248641

fld Pnnnn FIkhptn nr A1 rnl nnstal 050013. sedor 5. BucuresU. Rornšna



Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde Iângă punctul electric:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30 cm, h 10 m — uscat 100%
Spaţiu verde Iateral bloc:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 cm, h 10 m — cu scorbură profundă pe aproape toată
Iungimea trunchiului, cu Iipsă cilíndrul central despicat

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, cu acordul asociaţiilor de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiflor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obIigaţa plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada
toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. 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 verificărU în teren
a plantărilor în compensare. łn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act
normativ.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 21 ex. arboń
Defrişare — 2 ex. (unul în declin bio!ogic + 1 ex. uscat 100%)

UTIV,
OPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

Intocmit,
Expefl Florentina POPESCU I 7 exJO805.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 09. i -g(http:/Iw.pmb.roIinstitutiL/primariaIdirectíi/directia me iúav arbori in consuharelavize arbori in consullarephp)pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 qŢţgpçiQ]9.ęL,,
DIRECTIA DE MEDIU

16. MAi 2j

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

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

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

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

officeaes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului M 211

Str Petre Ispirescu nr 23, sector 5

-Domnul -

-‚ -
sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3118/27.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1724879/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2768/05.04.2019, prin care ne solicită

emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea din spatele blocului

M21 1 din str. Petre Ispirescu nr. 23, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată

pe teren în data de 18.04.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

- 5 ex. Acer negundo (arţar) 20 - 40 cm, h 8 - 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea

ia i
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eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi

eiiminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai aI terenului Primăria

Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

bioca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB.

nr. 30412009 privind Normeie de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriui Municipiuiui

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

afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarui Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior şi

a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea

avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apflcându-se

sancţiuni conform art 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.MB. nr 30412009.

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

Toaletare — 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- POPA

efsewiciu Acorduri i Avize,

expert Daniela VOINESCU

Întocmit,

expefl Florentina POPESCUI4 ex106.052019

O 3MAIJ

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB

(http:í/wwwpmbro/insţitutwprimaria/directii/directia mediulavize arbori in consultareiavize arbori in consultarephp), pe data....
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PRMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
31 qt.I.j -

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2962117268271 1b VAL 2

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

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

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5
office(äaes5.ro
- coaIa Gimnazială nr. 127 — director -

Str. Munţii Carpaţi nr. 68, sector 5

Referitor Ia adresa scolii nr. 127, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1726827/10.04.2019 şi

Ia Direcţia de Mediu cu nr 2962/11.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de

specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde coIii din str. MunVi Carpaţi nr. 68, sector

5 vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi

compíetările în vigoare şi H.C&M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea rnmuňlor uscate
Spaţiu verde Iateral scoală, spre case:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 30 cm, h 12 m
- 5 ex. Populus sp. (plop) e 30 - 70 cm1 h 12 - 14 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) e 30 - 90 cm, h 12 - 15 m - reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea
eliminăńi dscului de frângere şi prăbuşire a ramudĺor Ia condiţii meieo nefavorabUe şi
eliminarea ramuńior uscate
Spaţiu verde faţă scoală, spre str. Munţii Carpaţi:
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 50 - 60 cm, h 14 - 16 m - reducerea cu 1/3 a volumuluí
coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a rnmurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi
eliminarea ramuńlor uscate
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 20 cm, h 10 m

2

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40 cm, h 12 m
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- 3 ex. Thuja sp. (tuia) ® 15 - 20 cm, h 8 - 9 m — doar iucrări de echiibrare i eliminare
ramuri uscate
- 2 ex. pomi fructiferi 05 - 15 cm, h 4 — 6m
- i ex. Acer sp. (arţar) 0 30 cm, h lOm
Lateral ęcoală spre parcare:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) e 20 cm, h iO m
-2ex.Acersp.(arţar)e 18-2Ocm, h8- 10m
- 1 ex. Gleditsia sp. tritulpinală (glădiţă) 015 - 20 cm, h 6 iO m
- i ex. Morus sp. multitulpinal (dud) e io - 15 cm1 h iO - 12 m
- 12 ex. Robinia sp. (salcâm) e 15 - 25 cm, h 10 m
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30 cm, h iO - 16m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e io -15 cm, h 10-12 m
Scuar în fata coIii:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020 - 40 cm, h iO — 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 i5 cm, h 6 m
- i ex. Koeleuteria sp. (băsicoasă) e 15 cm, h 8 m
- i ex. Thuja sp. bitulpinal (tuia) e 7 -i5 cm, h 8 - iO m — doar Iucrări de echilibrare i
eliminare ramuri uscate
- 1 ex. Pinus sp. (pin) 0 25 cm, h 12 m— doar Iucrări de echilibrare i eliminare ramuri
uscate
- i ex. Acer sp. (arţar) 040 cm, h i2 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă - Iateral scoală:

- i ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h iO m — uscat iOO%
Spaţiu verde faţă scoală, spre str. Munţii Carpaţi:

- i ex. Prunus sp. bitulpinal (corcoduş) e io - i5 cm, h 8 - 9 m cu scorburi pe ambele
trunchiuri

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 40 cm, h 12 m - cu scorbură Ia bază i trunchi putred
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 30 cm, h 10 m - cu scorbură profundă pe trunchi i cilindrul

centrai putred
- i ex. Thuja sp. (tuia) e 20 cm1 h 6 m — înclinat Ia 450 spre aleea de acces a elevilor în

scoală
Lateral coaIă spre parcare:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 iO cm, h 5 m — uscat 100%
- i ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20 cm, h B m — uscat 1 OO%
Scua stradal în fata coIii:
- i ex. Acer sp. (arţar) e 50 cm, h 8 m — cu scorburi multiple pe trunchi
- i ex. Prunus sp. (corcoduş) 0 i5 cm, h 6 m — cu scorbură pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

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

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 39 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), 19 ex. în spaţiul verde aI coIii şi 20 ex. în plantaţia de
aliniament a străzii Munţii Carpaţi i a străzilor adiacente, respectând distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului
2019/ primăvara anului 2020.

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

Prezentul aviz are termen de valabiHtate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 56 ex. arbori
Defňşare — 9 ex, din care 6 ex. În decün biologic i 3 ex. uscate 100%

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mar'

:
€ j/Ęlj, ‚ Şef SeMciu Acorduri şî Avize,

Expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expefl Fiorentina POPESCU i 6 ex.IO6052019

0,9

prezenlul avIz a fost postat pe site-ut PMB
(http:iIwpmbrohnstitutüJprimarialdÍrectiiidirectÉa mediuiavize arboń in consultareiavize arbor in ccnsultarephD)pe data de
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PRIMĂRIA MUNCIMULUI BUCUREŞfl pĺnanp?9J%J
DIRECŢJA DE MEDIU

Nr. 3421, 3799/1730811, 1733176/
76. MA[ 219

Str. Antiaeriană nr, sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1730811/22.04.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 3421/23.04.2019, completată cu adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1733176/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3799/07.05.2019 prin care ne solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea unităţii militare din

str. Antiaeriană . sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în

data de 04.05.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care conform Legii

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

cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Curtea imobilului:

- 1 ex. Abies sp. (brad) e 30 cm1 h 10 m — uscat 100%

C Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor legali ai terenului, unitatea

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

de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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

Bd. Recina Eisabeta nr 47. staI 050013. sedor5. Bucureşu, Románia



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu

balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie

de specie), în spaţiul verde ai unităţii militare respectând distanţa reglementară faţă de

ciădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anuiui 2020,

conform angajamentuiui de plantare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea

verificărfl în teren a piantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art, 4 din aceiaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de vaiabifltate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare — 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

ria a POPA

* Şef Seiciu Acorduri şi Avize,

expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,

expefl Florentina POPESCU /4 exJOS.05.2019

?Oşg

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(htţp:fl.pmbro/institutiVrimari&directii/directia medŕulavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.phi), pe data...
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

2 L í"Aj. zu;g

CĂ TRE,
Direcţia Generală Investiţi

Direcţia Planificare Investiţii - SeMciul Lucrări Investiţii

Spre ştiinţă:
- Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă Bucure$i
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, sector 1, Bucuresti
- coaIa Gimnazială nr. 127
Str. Munţii Carpaţi nr 68, sector 5

Referitor Ia adresa coIii gimnaziale 127 cu nr. 201/11.03.2019, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1717146/11.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu 1878/12.03.2019 completată
cu adresa Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă Bucureti S.A. cu nr.
2937/28.03.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1723274/29.03.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2513101.04.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate
pentru in vederea construirii unui afterschool în incinta coIii nr. 127 din str. Munţii
Carpaţi nr. 68, sectorul 5 conform certiflcatului de urbanism nr. 797-C din 15.05.2018,
vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 08.04.2019, s-a
constatat că Iucrările de construire afterscool se vor execută fără afectarea arborilor din
zonă (situaţi dea Iungul gardului, spre case).

In urma analizării documentaţiei depuse(Hotărârea 15/2001 privind trecerea
unităţilor de învăţământ preuniversitar în administraţia consiliilor Iocale 1- 6,extras
carte funciară, C.U. nr. 797-C din 18.05.2018 i a planurilor anexe, clasarea notificării
nr. 13249/05.06.2018, planurilor de amenajare) i a verificării în teren din data de
08.04.2019, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul !avorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor situaţi în spatele imobilelor vecine, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,5 m
faţă de arbori;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arbońlor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utiiajelor din
d otare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau

i

Nr.1878, 2513ĺ1717146, 1723274!
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prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate
emis în baza unei solicitări punctuale (defrisare care va implica plantarea de material
dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Jucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certifjcatul de Urbanism nr. 797-C din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 5
împreună cu planurile anexă — vizate spre neschimbare.

Pentru orice modiFicare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obflgaţia solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform
art.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,

% expeflDaniela

!ntocmit,
expefl Florentina POPESCU /5 ex./14.05.2019

1 É. MM. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:Í/pmb.roIinstitutiUprimaria/directii/directia mędiu/avize arbod in consultare/avize arboh in consuItare.hp), pe data

de
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PRIMĂR]A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 1. MAŁ 2W9

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(aes5.ro

O - coaIa Gimnazială Banu Mărăcine — director
Str. Banu Mărăcine nr 16, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 2832109.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1725810/08.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2832/09.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde colii din str. Banu
Mărăcine nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că Ia veriflcarea efectuată pe teren în data de
03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de
echilibrare în vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramuńlor uscate
Spaţiu verde faţă scoală:
- 1 ex. Prunus sp. tritulpinal (corcoduş) 0 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Malus domestica (măr) ® 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş rou) 0 20 cm, h 8 m
Spaţiu verde spate sală sport:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 80 cm, h 14m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echiíibrare în vederea eíiminării dscului de
frângem şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramuňlor
uscate
Spaţiu verde Iateral scoală:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 035 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 60 cm, h 14 m
Spaţiu verde spate scoală:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 cm, h 10 m — cu îndepărtarea iederei
-3ex.Acernegundo(arţar)020-25cm, hlO—llm

IatiI
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- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, h 14 m - reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului
de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare in vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor
uscate
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă scoală:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 40 cm, h 10 m — cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul
central putred
- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcoduş) O 30 - 40 cm, h 10 - 12 m — cu scorbură profundă în
zona unde se unesc cele două trunchiuri, trunchiurile sunt putrede, prezintă ciuperci
saprofite
Spaţiu verde spate scoală:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) S 25 cm, h 10 m — uscat 80 %

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform ar[. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI colU, respectănd distanţa reglementară
faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului
2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 12 ex. arbori
Defrişare — 3 ex din care 2 ex. în declin biologic + 1 ex. uscat 80%

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

ĺntocmit,
Expefl Florentina is ex.114.O5.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httoi/www.omb.roiinstitutii/orimaria/directii/directia mediuiavize arborj in consultarelavize arbori sultare.php)pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 Lç?P1ęy
DIRECTIA DE MEDIU

21. !4A1 2019
CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Ediiitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(âaes5.ro
- Liceui teoretic Ion Barbu — director prof.
Str. Nabucului nr 18, sector 5

Referitor Ia adresa Iiceului ion Barbu nr. 753/08.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1727195/11.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3005/12.04.2019, prin care ne solicită emiterea
avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI Iiceului teoretic Ion Barbu din str
Nabucului nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de
03.05.2019, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţblor verzi din intravilanul Iocalităţiior cu modificările şi
completările in vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamenteior de mari dimensiunĘ cu apĺicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurilor ĺa condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramuriĺor uscate
Spaţiu verde faţă scoaiă:
- i ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) e 80 cm, h 14 m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) e is cm, h 10 m — doar Iucrări de îndepărtare ramuri uscate i echilibrarea
coronamentului
- i ex. pom fructiferO 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) e 20 cm, h 10 m — doar Iucrări de întreţinere
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e 20 cm, h 8 m
Spaţiu verde spate teren sport, intrare elevi:
- i ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) e 20 cm, h iO m
- i ex. Ulmus sp. (ulm) e 30 cm, h 10 m
-3ex.Acernegundo(arţar)e20-25cm, hlO—11 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e i 0 - 25 cm, h 8 - 10 m
- i ex. Acersp. bitulpinal (arţar) e 20 - 22 cm, h iO — 12 m
- i ex. Cataipa sp. (catalpă) 20 cm, h 10 m
Spaţiu verde spate sală sport nouă:
- i ex. Prunus sp. (corcodus) e 25 cm, h iO m
- i ex. Ulmus sp. (ulm) e 20 cm, h 8 m
- 2 ex. Cataipa sp. (catalpă) e 20 - 25 cm, h 8 - 9 m
Spaţiu verde Iaterai - stânga intrare din str. Nabucului:
- i ex. Acer negundo (arţar) e 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arboreie prinţesei) e ioo cm, h 16 m

iaiI

Nr. 3005117271951

Bd. Regna Bisabeta nr 47, cod poştal 050013. sedor 5, BucureşU. Raqnânia



Spaţiu verde spate Iiceu:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Thuja sp. (tuia) 0 20 - 30 cm, h 10 m — doar iucrări de îndepădare ramuri uscate i
echilibrarea coronamentului
Defriare cu extragerea rădăciniior:
Spaţiu verde spate teren sport, intrare elevi:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 30 cm, h lOm — Uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 30 cm, h i0 m— Uscat 100%
Spaţiu verde spate sală sport nouă:
- i ex. Ulmus sp. (ulm) 050 cm, h iO m — Uscat 100%
Spaţiu verde iateral - stânga intrare din str. Nabucului:
- i ex. Ulmus sp. (ulm) e io cm, h 5 m — Uscat 100%
- i ex. Ulmus sp. (ulm) 0 40 cm, h 6 m — Uscat 50%, Iipit de gard pe care îI afectează
- i ex. trunchi Populus sp. (piop) 0 50 cm1 h 3 m — Uscat 1 00% (Iaterai — spate Iiceu)

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcÇiilor din jur şi a reţeleior aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu Fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
materiai dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei iucrărilor, privind respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr, i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 11 ex. arbori tineri cu baiot de pământ (cu
circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înăiţime corespunzătoare acestuia1 în funcţie de specie),
în spaţiul verde aI scolii, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara anului 2020.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art. 9 abn. 5 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 valabihtate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 23 ex. arbori
Defrişare — 6 ex din care i ex. în declin biologic + 5 ex. uscale iOO%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

‘41 ‚

ŞefSewiciu Acorduri şi Avize,

ExPea:n::vowEst(

Expert Florentina POPESCUIe ex.109.05.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpi/www.imb.ro/institutiVjximariaĺdirectiiidirectia mediu/avize arboň in consultare/avize arbod in consultare.ihp)pe data de
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DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verifícare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(aes5.ro
- Asociatia de oroorietari a blocului 52, sc. 3 — preęedinte
(

Referitor Ia adresa AES nr. 3372/02.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1725790/08.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2827/09.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 52, sc.3
din Calea Rahovei nr. 305, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren
în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor cu modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrădlor de
echilibrare în vederea eliminăńi dscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor ía condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramuriĺor uscate
Spaţiu verde faţă bloc, sc. 3 (intrarea este de fapt prin aleea paralelă cu Calea
Rahovei):
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 50 cm, h 12 m — cu vâríul rupt i scorburi supeďiciale
multiple Ia bază - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentuĺui de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frăngere şi prăbuşire a
ramudlor ía condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde între sc. 2 - 3:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 50 cm, h 14 m

I,ai il

Nr. 2827/1725790/

Bd. Reaina Bisabeta nr. 47. cod Dostal 050013. sector 5. BucuresU. România



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţíe a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că proprietarul Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea
avizuiui, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 3 ex. arbori

DIĘÇŢ9R..ĘXECUTIV,
pnonaMaŕiana POPA

((( JĘ;. Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
j ( 41 Expefl Daniela VOINESCU

Întocmit,
Expefl Fiorentina POPESCU ‚ 7 ex.ns.o5.2oi9

1 7. tĄAI. 2J

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(hţtpJ/w.pmb.roJinstitutWprimaria/directiiIdirectia mediuiavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php)pe data de
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DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generaiă Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(äaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului C6, sc. 1
Str. Amurgului nr. 12, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului D5
Str Amurgului nr- lfl canłnr 5
- Domnul L
Str. - ‚ bI. ‚ sc.1 ap.3, sector 5

Referitor Ia adresa domnului AES nr. 3376/02.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1725785/08.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 2826/09.04.20191 prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în faţa biocuiui C6, sc. 1 din str.
Amurgului nr. 12, sectorul 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data
de 03.05.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanui Iocafltăţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde bloc D5, str. Amurgului nr 10:
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) O 30 — 35 cm, h 10-11 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc C6, sc. 1, str. Amurgului nr. 12:
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) O 35 cm, h 10 m — cu scorbură Ia bază, cilindrul central putred

IÁtflik I
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Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului Primăria
Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna/primăvara), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului);

- defriarea i extragerea rădăcinilor se vor efectua cât mai curând, pentru evitarea
producerü de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţfllor necesare plantării de
material dendrologic tânăr

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului pe care se află arborii este răspunzător
de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defriare,
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 min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, în prima
perioadă optimă de plantare (toamna anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantării în compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. arŁ4
din aceIai act normativ.

Asociaţflle de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afleze,
în xerocopie, Ia avizierul blocurilor sau într-un Ioc vizibil, pentru înstiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
Defriare — 1 ex. în declin biologic

DIRECIOR EXECUTIV,
îiWL riana POPA

ef seMciu Acorduri i Avize,
expert Daniela VOINESCU

I ntocm it,

26.14 expert Florentina POPESCU /6exj21.05.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(httpJtwnmbriinstitutiitpńmari&directii/directia mediwavize arbori n consultareiavize artDri n consuItare.oh), pe đata
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DIRECŢIA DE MEDIU

3 t MAL 2012

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Q Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11 sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z 13, sc. 4 — admnistrator -

Str, Radu Constantin nr. 17, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3471/03.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1725795/08.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2828/09.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului Z 13, sc.
4 din str, Radu Constantin nr. 17, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia veriflcarea efectuată
pe teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuIui Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate
Spaţiu verde Iateral sc. 4:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e 60 cm, h 14 m
Spaţiu verde spate sc. 4:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 20 - 25 cm, h 10 - 11 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă — stânga sc. 4:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 45 cm, h 16 m — cu scorbură fereastră Ia bază, iipsă cilindrul
central
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 45 cm, h 16 m — cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă cilindrul
central

Nr. 2828/1725795/
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, 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 (primăvară/toamnă) pentru a nu Ii afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărh ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot
đe pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare

acestuia1 în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectănd distanţa

reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada

toamna anului 2019/ primăvara 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 đin H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Dkecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să iI afişeze, in
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 3 ex. arboň
Defrişare — 2 ex. în declin biologic

2 &MA[ 2a19
prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
(http:iM.pmbro/institutiiiprimariaidirectiiIdirectia mediuiavize arbori in consultarelavize artori in consuhare.phu)pe data

DIRECTOR EXECUTIV
Simon riana POPA

ŞefSewiciu Acorduri şi Avîze,
Expefl Daniela INESCU
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Expefl Florentina POPESCU i 7 exJ2l .05.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl r9ą1p?9)?ęv
DIRECŢIA DE MEDIU

31. MAi. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 66, sc. 1 — admnistrator
Calea Rahovei nr. 303, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3473/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1725797108.04.2019 şi a Direcţia de Mediu cu nr. 2829109.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde aI blocului 66, sc. 1
din Calea Rahovei nr. 303, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanu ocaIităţiIor, cu modificărtle şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 30612009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toa Ietare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor !a condiţü meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde spate sc. i - 2:
- i ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 30 cm, h 10 m
- i ex. Prunus sp. (corcoduş) 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 60 cm, h 14 m
Spaţiu verde spate sc. 3:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) O io - 20 cm, h 6 - 8 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O i0 - 20 cm, h 7 — 8 m
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) e 30 - 40 cm, h 10 — 12 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei din parcare:
In parcare spate sc. 2-3, Ioc 1:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 60 cm, h 8 m — cu trunchiul putred şi despicat Ia bază

Nr. 2829/1725797/
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fÍ afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare
acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat, in alveolă parcare şi 5 ex. în
spaţiul verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act
no rm ativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 9 ex. arbori
Oefrişare — 1 ex. în declin biologic

D EXECUTIV,
ana POPA

3 Şef SeMciu Acorduri şi Avize,

% a' 9 ExpertDaniea
* (f)Al

Întocmit, Ć
Expefl Florentina POPESCU / 7 ex./21 .05.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oqna2Q19eu
DIRECŢJA DE MEDIU

3 t MAI; 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(âaes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului E
Str. Sold. Tunsu Petre nr. 20, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3472/03.04.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr. 1725803/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 2830109.04.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul
verde al blocului E din str. Sold. Tunsu Petre nr. 20, sectorul 5, vă facem
cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

O 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronementelor de mari dimensiun cu
aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
uscate
Spaţiu verde faţă bloc sc. 1:
-Sex.Acersp.(arţar)e25-7Ocm, h 10- 14m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 cm, h 12 m
Spaţiu verde faţă bloc sc. 2:
-Sex. Acersp. (arţar)e25-4Ocm, h 10- 14m

iI

Nr. 2830/1725803!
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- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 15 cm, h 10 m
Spaţiu verde spate sc. 2:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 - 30 cm, h 12 - 16 m
-2ex.Acersp.(arţar)e30-4Ocm,hlO- 16m
- 1 ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) e 20 cm, h 12 m
Spaţiu verde spate sc. 1:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 20 cm, h 10 — doar Iucrări de eliminare ramuri uscate
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20 cm, h 10 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 35 cm, h 10 m — cu trunchiul putred, despicat Ia
zona de inserţie
Spaţiu verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 cm, h 10 m — cu scorbură Ia bază, cilindrul
central putred
- 1 ex. trunchi Robinia sp. (salcâm) e 30 cm, h 5 m — uscat 80%

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 45 cm, Ii 16 m — cu scorbură profundă ia bază,
Iipsă cilindrul central
Spaţiu verde spate sc. 1;
- 1 ex. CeItis sp. (sâmbovină) e 30 cm, h 10 — cu scorbură Ia aprox 2m pe
trunchi, cilindrul central putred
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 7 - 10 cm, h 4 - 5 m — răsărit spontan de
sub structura de rezistenţă a biocuiui pe care o afectează

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului iegal al
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de
urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea avizuiui, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
49 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min.
20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul
verde aI blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului 2019/
primăvara 2020.

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 verifícării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor
aphca sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să
îI afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 21 ex. arbori
Defrişare — 9 ex, din care 4 ex. în declin biologic, un ex.uscat 80% şi 4

ex. răsăriţi de sub bloc

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-I OPA

Şef Servicîu Acorduri şi Avize,
Expefl Daniela VOINESCU

o
(cj

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU n ex.121,o52019
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prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2833117258271
3tMA[$

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offĺceaes5. ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 7 - preşedinte
Str. Constantin Mănescu nr. 6, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 3478/03.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1725827/08.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2833/09.04.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi În
spaţiul verde aI blocului 7 din str. Constantin Mănescu nr. 6, sectorul 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2019, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului
aplicarea Iucrărflor de echilibrare
prăbuşire a ramurflor Ia condiţii
uscate
Aliniament stradal faţă bloc:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 30 cm, h 10 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
Spaţiu verde spate bloc şi parcare:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 30 -50 cm, h 10 - 12 m

coronamentelor de mari dimensiuni, cu
în vederea eliminărü riscului de frângere şi
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor
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- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm, h 14 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) 030 - 50 cm, h 8 - 12 m—îndepărtare ramuri uscate
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 60 cm, h 10 m — cu îndepăitare iederă
- 1 ex. Acersp. (arţar) e 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 15 cm, h 1 0 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc parcare:
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 50 cm, h 12 m — cu scorbură Ia bază, cilindrul
central putred, mâncat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 40 cm, h 12 m — cu scorbură pe toată Iungimea
trunchiului, cilindrul central putred, mâncat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, h 12 m — cu scorburi multiple Ia bază,
cilindrul central Iipsă
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 70 cm, h 12 m - spate garaj — cu trunchiul putred,
mâncat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de
urgenţă pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor pentru plantarea de material dendrologictânăr.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8
din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a
24 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min.
20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul
verde aI blocului şi parcare, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada toamna anului
2019/ primăvara 2020.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul F.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 copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 17 ex. arbori
Defrişare — 4 ex. în decĺin biologic,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
Expert Daniela OINESCU

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU í 7 ex.121 .05.2019
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DIRECŢIADE MEDIU

Nr.2835ĺ1725832/ ‘‘ S2i1/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare lnvestiţii Edilítare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceaes5.ro
- Domnul
Str

Referitor Ia adresa AES nr. 3480/03.04.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1725832/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2835109.04.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în aliniamentul străzii Boldeşti Ia nr.
33-35, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
03.05.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea

şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Sucureşti,
avizăm:

Toaletare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eĺiminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramuńlor uscate
Aliniament stradal Ia nr. 35:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 60 cm, h 14 m
Defriare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
Aliniament stradal Ia nr. 33:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 60 cm, h 14 m — cu scorbură Ia bază, cu Iipsă cilindrul central
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS5,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel
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- toaletarea se va executa conform ar[. 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 (primăvarăltoamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în Iocul celui defrişat şi 5 ex. În
alveolele goale de pe străzile adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019/ primăvara 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificărU în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ar[, 4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- na POPA

ĺĺ ‘:% Şef Sewiciu Acorduri şi Avize,“ą:% )) Expert Danjela

Expert Florentina POPESCU / 6 exJ22.05.2019

24,MAtzji
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
(http:J/.pmb.rp/institutäiprimańa/directii/directia mediu/avize aóori in consultareĺavize arbori in consultare.nhp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O L NOY 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offlceC&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 15
Str. Toporai nr. 1-7, sector 5

O

Referitor Ia adresa domnului AES nr. 8358/24.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
1759732/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 761/01.08.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului
15, din str. Toporai nr. 1 - 7, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 19.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc spre str. Intrarea Ogradei:
Reducerea Ia 1/4 a voíumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Jucrăńlor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

C nefavorabUe şi eliminarea ramurUor uscate
- 25 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 15 - 40 cm, h = 10-16 m
- 7ex. Tiliasp.(tei) 0=25-40 cm, h = lOm
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20 cm, h = 10-14 m
- llex.Acersp.(arţar)0=15-3Ocm,h=10-14m
- 1 ex. Malus domestica (măr) O = 10 cm, h = 6 m
SpaUuI verde Iateral bloc, în parcare, spre str. Toporasi:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminăńi riscuIui de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate
- Sex.Acersp.(arţar)®=20-4Ocm,h=10- 12m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 20 — 25 cm, h 10 - 12 m
Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
SpaUuI verde spate bloc spre str. Intrarea Ogradei:
- 1 ex. trunchi specie neidentificată e 25 cm, h 1,5 m — uscat 100%

Nr. 175973217641
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SpaiuI verde Iateral bloc, în parcare, spre str. Toporasi:
1 ex. Acer sp. (artar) O = 20 cm, h = 1Dm— uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu Fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada primăvară — toamnă anul 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în
teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din
aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 54 ex. arbor'
Defrişare — 2 ex. arbori uscaţi 100%

DI CUTIV,
Si,onąqa POPA

‘0/

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU exí25.1o.201 9
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prezentul aviz a fost poslat pe &te-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OtNOV2ÜlD
Nr. 175979917645

CĂTRE
Biserica Mihai Vodă — preot paroh

Str. Sapinţei nr 4, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
office(aes5.ro

Referitor ia adresa AES nr. 8364/24.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1759799/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7645/01.08 .2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea
bisericii Mihai Vodă din str Sapienţei nr. 4 sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 19.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcările şi completăriie uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
In curtea Bisericii

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40 cm, h 11 m - reducerea cu maxim 1,5m din
Iungimea ramuńlor care afectează acoperiuI clopodniţei şi a celor pendule spre aleUe de
acces in vederea eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo
nefavorabfle, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate de Ia bază, fără a se elimina mmuňle tinere de Ia baza acestora (pńmul etaj de
şarpante)

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 25 cm, h 16 m - eliminarea ramurilor uscate şi
reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii
meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 20 cm, h 10 m - eliminarea ramuriior uscate şi
reducerea cu % din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii
meteo nefavorabiie, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 80 -cm, h 16 m - eIiminarea ramurilor uscate, inclusiv a
ramurilor crescute pe trunchi pâna ia înălţimea de 1,7 m şi reducerea cu 1/3 din înălţimea
coronamentului pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 20 cm, h 10 m — spre str. Sapienţei - reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramurflor uscate

Bd. Regina Disabeta nr 47, d poştal 050013, sector 5, Bucureşu, Románia [ I



Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anu(ui).
Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Biserica Mihai Vodă face parte din ansamblul translatat de pe dealul

Mitropoliei ( pozitiile 1970 — 1972 de pe Lista Monumentelor istorice) i prezentul

aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr.

42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările i modificările

ulterioare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —s ex. arbore

DIREÇĄ
6

ECUTIV,
SimWóa- J POPA

Intocmit,
expefl Florentina POPESCU i 4 ex.1281O201 9

0(7 2019
prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

01 NOy 2019

cĂTRE
Primăria Sectorului 6

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11 sector 5

C office(äaes5.ro
- Biserica Mihai Vodă — preot paroh
Str. Sapinţei nr 4, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8364/24.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1759799/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7645/01.08 .2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în domeniul
public din imediata apropriere a bisericii Mihai Vodă din str. Sapienţei nr. 4 ‚ sectorul 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019, s-a inventariat
următowl material dendrologic pentru care conform Legii nr. 2412007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe terítoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniul public din spatele bisericii — clopotniţei, Iipit de gardul bisericii:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 cm, h 12 - 14 m - reducerea cu 1/4 a
volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea íucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramuriĺor uscate

- 1 ex. Ulmus sp. (uim) 40 cm, h 14 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi
eíiminarea ramurilor uscate
Oomeniul public dinspre str. Sapienţei:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 50 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în vederea
eliminădi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramuńlor uscate

- 1 ex. Ailanthus sp. tritulpinal (fals oţetar) O 20 - 30 cm, h 12 - 14 m - reducerea cu
1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apĺicarea Iucrărilor de echilibrare

Nr. 175979917645 - 1
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în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a rnmurilor Ia condiţii meteo

nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Morus sp. (fals oţetar) ® 25 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea

eliminărü dscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramuriĺor uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Domeniul public dinspre str. Sapienţei:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O = 80 cm, h = 12m — cu scorbură profundă Ia bază i Iipsă

cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene, asttel:
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcini(or arborelui se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tănăr.
Precizăm că administratoru lega aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicăndu-se sancţiuni conform ań. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri

cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţflle verzi administrate de PS 5 din

imediata vecinătate, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi,

în perioada optimă de plantare din perioada primăvara - toamna anului 2020.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în

teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor lstorice cu completările

şi modificările ulterioare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 6ex. arboń
Defdşare — 1 ex. în declin bioiogic

DIRECTOREXEÇUTIV,
Simona$1j%OPA -.

» Intocmit,
II Eż e) ExpeflFlorentina POPESCU/7exns.1o.2o19
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O5,flV 233

CĂ TRE
S.C. APA NOVA S.A.

D1RECŢ!A REŢELE APĂ - SECŢIA 3 REPARA 71! APĂ
Str. Tunari nr. 60A, clădire Stefan ceI Mare, et. 6 - 9, sector 2

Spre ştiinţă:
Q - Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
officeaes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 20, sc. 2
Str. Pricopan nr. 12, sector 5

(Faţă bloc 20, sc. 2, str. Pricopan nr.12)

Referitor la adresa domnului s reprezentant Apa Nova ‚ înregistrată la
P.M.B cu nr. 1789097/04.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12454/05.11.2019 prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore, situat
pe spaţiul verde din faţa blocului 20, sc.2, str. Pricopan nr.12, pe traseul arterei de apă
potabilă, întrucât “este poziţionat peste artera de apă Dn 150 mm adera prezintă o
pierdere mare de apă", vă comunicăm:

Remedierea avariei se va efectua în baza Avizului de Intervenţie în Domeniul
Public nr. 8034/30.10.2019 i în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Faţă bloc 20, sc. 2, str. Pricopan nr.18:

- 1 ex. Populus sp. (plop) e 4Ocm, h 16 m - situat pe traseul conductei avariate.
În scopul remedierii avariei, Iucrările de defrişare avizate se vor executa în regim

de urgenţă prin grija reprezentanţilor Apa—Nova cu firmă specializată, în prezenţa unui
reprezentant al P.S. 5/ A.E.S. S.A., evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor
din jur, a reţelelor aeriene sau subterane din zonă.

Nr. 1789097/12454!

Bd. Reoina ESabeta nr 47. d nastal 050013. seclDr5. Bucuresb Rnmna i iI



Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborelui sus
menţionat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării

unui ex. arbore tânăr (cu circumferinţa trunchiułui de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al Secţiei 3
Reparaţii Apă, din str. Surduc nr. 14, sector 5, în prima perioadă optimă de plantare
primăvară - toamna anul 2020, conform Angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anea 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 acelaşŕ act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare — 1 ex. situate pe traseui conductei avariate

prezenlul auiz a fost postat pe site-uI PMB

Tntocmit
expert Florentina POPESCU/4 ex.105.11.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O E NÜV 2019

CĂTRE

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Primăria Sectorului 5
Oirecţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre stiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
oWceaes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 94, sc.1
Calea Ferentari nr i sector 5
- Domnul
Str',

-

Referitor la adresa domnului j, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 1757933/24.072019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7383/25.07.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aI blocului 94, sc. 1 din Calea Ferentari nr. 13,
sectorul 5 ‚ vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019 s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari
Iucrăňlor de echilibram în vederea eliminării ńscului de frângere
condiţi meteo nefavorabilo şi elimŕnarea ramurilor uscate:
Spaţiul verde fată bloc,sc. 1, în platbandă stradală:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e = 25 cm, h 10 m
SpaŞuI verde Iateral bloc, sa 1:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 20 - 25 cm, h = 10 m
- 1 ex. pom fructifer O = 20 cm, h = 8 m
Spaţiul verde spate bloc:
- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O = 20 - 25 cm, h = 9 — 10 m
- 1 ex.Tiliasp.(tei) O=2Ocm,h=lOm

Nr. 175793317383

o

dimensiunĄ
şi prăbuşire

cu aplicarea
a ramuńlor Ia

Bd. Regina Eflsabeta rw 47. ccd poşlal 050013. sedor 5, Bucueşti, Ramânia



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui

ALPAB-pentru arborele din platbanda stradală si PS 5 — pentru arborfl din jurul scărfl 1,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţeieior aeriene,

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 pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic al acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuíui).
Precizăm că administratorul legal ai terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil1 pentru înştiinţarea tuturor iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterfl.
To&etare — 1O ex. arboń

Întocmit
expefl Florentina /5 exJ3l 10.2019

Bt NOV. 1Ű19

prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV, 2013

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -11 sector 5

o
Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office(aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului V 73, sc. 2 — preedinte

Str. MihaiI Sebastian nr. 141 sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia Primăria Municipiului
Bucureti cu nr. 1758847/26.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7491/29.07.2019, prin

Q care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori uscaţi situaţi în spaţiul

verde din spatele blocului W3, sc. 2 din Str. Mihail Sebastian nr 141, sector 5, vă facem

cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 08.08.2019, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® = 20 - 22 cm, h 10 - 12 m — cu două tulpini uscate

100% i una uscată 50%

Nr. 175884717491

Si Regina Elisabeta rw 47, cod poştM 050013. sector 5. Buaîe$, Rorr.ána



- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® = 12 cm, h = 1O m — răsărit spontan de sub canalul de

acces Ia reţeaua de canalizare

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in 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 avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri

cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plaotare

din primăvara - toamna anului 2020.

La Finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în

teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad, 4 din

aceIaşi act normathí.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare — 2 ex, din care 1 ex.uscate 60 — WO% şi un ex, care afectează reţeaua

de canalizare

DIRECTOR EXECUTIV,

ShnŞ&na POPA

((1 fliq31J)jJjţ' Întocmit,

Expefl Florentina POPESCU í6 ex/311O2D19

01. NOV. 20)9

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(http:Upmb.roIínstitutiUorimari&directiiĺdirectia mediu/avize arbori n consuttarelavize arbori in consuharephope data de

flÇ1 ąnrłnr P"rj,rpçti PrwnnL



.4—

-r% PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06 NQV 1Ü1

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verifĺcare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officecaes5.ro
-Asociaţia de proprietari a blocului 102
B-dul Libertăţii nr. 22, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8361/24.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1759755/30.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7643/01.08.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spatele
blocului 102 din B-dul Libertăţii nr. 22, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 19.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intraviianul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare
Scuar spate bloc 102, între biserica Mihai Vodă i parcare bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 20 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de
mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea &iminăńi riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurüor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20 cm, h 10 m - reducerea cu 1/4 a volumuiui
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în vederea
eliminării ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurűor Ia condiţi meteo nefavorabfle şi
eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Ulmus sp. tritulpinal (ulm) ® 5 - 10 cm, h 6 - 8 m — doar tăień de formare
coronament
- 1 ex. Populus sp. bitulpinal(fals oţetar) O 20 - 25 cm, h 10 - 13 m - reducerea cu 1/3 a
volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţä meteo
nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate

I4eH iĺ
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului PS 5,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicăndu-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ĺa H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- riana POPA

!
lntocmit,

expert Florentina POPESCU / 6 ex.i3D.1O.2019

Dt NQ2fl

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV. 219

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str Fabrica de Chibrituri nr.9 -111 sector 5

Spre ştiinţă:
Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro

Referitor Ia adresa A.E.S nr8357/24.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1759844/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7646/ 01.08.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
plantaţia de aliniament a străzii Sfântul Eleftrie, în dreptul imobilelor cu nr. 5-
7, colţ cu str. Dr. Obedenaru, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 19.08.2019, s-a inventariat următorul material
dendroiogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 prMnd reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi

Q completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aHniament din Municipiul Bucureşti avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Sfântul Elefterie, în đreptul imobilelor cu
nr. 5 — 7, colţ cu str. Obedenaru:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, h lOm — uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

laiiI

Nr. 175984417646
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunuriior şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţieí iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de
execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.

B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia piantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ din
specia predominantă în plantaţia de aliniament (cu circumferinţa
trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), în iocul arborelui defrişat, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr
114/2011, respectând distanţa regiementară faţă de clădiri şi reţeie de
utiiităţi, în perioada optimă de piantare din primăvara anuiui 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, in caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceiaşi act normativ.

PrezentuI aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de
Ministerul Culturii conform Legii nr. 42212001 privind protejarea
Monumentelor Istorice cu completările i modificăriie uiterioare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mať OPA

Intocmit,

expefl Floreptina POPESCU / 6 exJ3Q.1 02019

01. NOV.2Ü19 \j'

prezentuí avíz a fcst pcsta( pe site-uI PMB
(http.Upmbro/institutiUprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in cpnsultare/avíze arboń in consultare.phn), pe data..
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ub. NUV. &IS
Nr. 1759836176471

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
Q - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offĺce(äaes5.ro

Referitor Ia adresa AES nr. 8356/24.07.2019, înregistrat la P.M.B cu nr.
1702163/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7647/ 01.08.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii uscaţi situaţi în scuarul din dreptul bI. 81,
din Calea Rahovei nr. 291, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 19.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

O avizăm:
Toaletare:
Scuarparcare faţă bloc 81, sc.2, Iângă bănci:
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® = 80 cm, h = 16 m - reducerea Ia 1/2 a volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţi meteo nefavorabile şi eliminarea
ramuńlor uscate

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Tn parcarea din lateralul imobilului 69:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O = 20 cm, Ii = 10 m — în dreptul locurilor de parcare 25-27- uscat
1 00%
- 1 ex. Populus sp. (plop) O = 70 cm, h 14 m — cu scorbură profundă Ia bază1 Iipsă cilindrul
central, rană pe trunchi cu cilindrul central putred
- 1 ex. Fraxinus sp. (dud) O = 20 cm, h = 10 m — scuar faţă sc. 3 - uscat 80%

Bd. Rena Eösabeta nr. 47, cod poşaJ O5l3, 5edor 5, Bucreşü, Rtána I I l l



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr

304/2009 privind Normełe de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu Fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (cu circumferirna trunchiului de min. 20 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în scuarul din faţa blocului, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare
din perioada primăvara - toamna anului 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü în
teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 1 ex. arbore
Defrişare — 2 ex. arbori (2 ex. uscate 80 — 100% i un ex. în declin biologic)

DIRECTOR UTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

05. NDV. 2Ü19

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Ediiitare
Str Fabrica de Chibrituri nr9 -11, sector 5

Spre ştiinţä:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
offlce@aes5.ro

Q - Asociaţia de proprietari a blocului 21 B, sc.1 — administrator
Str. SoId. Ion Cândea nr. 4, sector 5

Referitor ia adresa domnuiui AES nr. 8351/24.012019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1759891/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7650/01.08.2019, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii uscaţi situaţi în spaţiul verde blocului 21 B,
sc. 1 din str. Soid. Ion Cândea nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că Ia veriFicarea
efectuată pe teren în data de 27.08.2019, s-a inventariat următorul material dendroiogic
pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior
verzi din intravilanui iocalităţilor cu modiflcările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaŰuI verde spate bloc sc.1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e = 40 cm, h = 16 m - reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiunb cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare în vederea eliminăńi ńscului de frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurĺlor uscate
SpaUuI verde Iateral+ faţă bloc sc.1:
Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de
echiíibrare în vederea eliminădi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabŰe şi eliminarea ramurflor uscate
- 4ex.Tiliasp.(tei) 0=25-40 cm, h= 12-14m
- 2 ex. Robinia sp. (saicâm) 0 = 20 - 25 cm, h = 12-14 m
- 2ex.Acersp.(arţar) 0= 10-l5cm, h= lOm
Defriare cu extragerea rădăcinilor;
Spaţiul verde spate bloc sc.1:
- 1 ex. pom fwctifer 0 10 cm, h 4 m — uscat 80%

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 30 cm, h = 16 m — uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegai aI terenuiui

Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, asťel:

i,e I

Nr. 1759891/7650
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- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B, nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa in orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcínilor arborilor se vor executa în regim de urgenţă

pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul (egal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri

cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare

din perioada primăvară — toamnă anul 2020.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 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 verificărfl în

teren a plantărilor în compensare, In 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 copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de a data emiterii.
Toaletare — 8 ex. arbori;
Deľdşare —2 ex. arborŕ uscaU 100%

Întocmit
Expefl Fiorentina POPESCU / 6 ex.131 .10.2019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O b. NOV. 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Oirecţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

p
Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

officeaes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 40, sc. 2

Str Malcoci nr, 21, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 8349/24.07.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiului

Bucureti cu nr 1759939/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7652101.08.2019, prin

care ne solicită emiterea avizuiui de specialitate pentru arboń uscaţii situaţi în spaţiul

verde din spatele blocului 40, sc. 2 din str. Malcoci nr. 21, sector 5, vă facem cunoscut

că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019, s-a inventariat următorul

material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcările şi completările în

vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

terśtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 30 cm, h = 10 m —uscat 100%

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O = 20 cm, h = 10 m —uscat 100%

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 30 cm, h = 16 m —uscat 100% - Iipit de intrarea în bioc —

trunchi putred

Nr. 175993917652
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Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului Primăria

Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea

producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de

material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri

cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia1 în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând

distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare

din primăvara - toamna anului 2020.

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 veriflcării 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 — 3 ex. uscate 100%

POPA

Întocmit

Expert Florentina 16 ex/31.1O.2019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr9 -111 sector 5

o
Spre ştiinţă:
- Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
officeaes5. ro
-Domnul -

Str 1

Referitor Ia adresa A.E.S nr. 8873/05.08.2019, înregistrată la P.M.B cu
nr. 1765006/20.082019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 9405/21.082019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
plantaţia de aliniament a străzii Ion Băiulescu, vis a vis de imobilul cu nr. 7C,
sector 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de
29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiiior
verzi din íntravilanul Iocalităţilor cu modificăríle şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveoleior stradaie din cadrui piantaţiiior de aiiniament din
Municipiul Bucureşti avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea aiveolelor:
Plantaţia de aliniament a străzii lon Băiulescu, vis a vis de imobilul cu
nr. 7C:
- 1 ex. Aescuius sp. (castan) ® 15 cm, h 6 m — uscat 100%
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 30 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia
bază i Iipsă cilindru central

Nr. 1765006/9405

fld. Reguia Disabets nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Buase$, România i,aiíi



Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI

terenului PS5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, luându-se măsuri de prevenire a accídentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor

arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.
8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ din
specia predominantă în plantaţia de aliniament (cu circumferinţa
trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), doi în Iocul arborilor defrişaţi i 5 ex. în alveolele Iibere de pe str. Ion
Băiulescu, cu respectarea prevederilor H.C.G. M.B. nr. 114/2011, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă
de plantare din primăvara - toamnă 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Strada Ion Baiulescu este situată în Parcelarea Pieptănari — poz.

204 în Lista Monumentelor Istorice i prezentul aviz este valabil numai
însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 42212001
privinđ protejarea Monumentelor Istorice cu completările i modificările
ulterioare

Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic + 1 ex. uscat 100%

DIRECT R EXECUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NÜY 2019
Nr. 176496519409

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

o
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Domnul.
Str. nr. . sector 5

Referitor Ia adresa A.E.S nr. 9220/13.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1764965/20.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9409/ 21.08.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în
plantaţia de aliniament a străzii Uranus, în dreptul imobiluiui cu nr. 105A,

C sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
Plantaţia de aliniament a străzii Uranus, în dreptul imobilului cu nr.
105A:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 50 cm, h 10 m — cu scorbură profundă Ia
bază i Iipsă cilindru central, coronamentul dezvoltat peste imobilul cu nr. 105
A

Bd, Regina Bisabeta nr 47, d poştal O51 3, sedor 5, BucureşU, Románia



Lucrările avizate se executa prin gra administratorului Iegal aI

terenului PS5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.
8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011,
aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ din
specia predomínantă în plantaţia de aliniament (cu circumferinţa
trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de
specie), unuI în Iocul arborelui defrişat i 5 ex. în alveolele libere de pe str.
Uranus, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă
de plantare din primăvara - toamnă 2020.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań. 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. ań, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii..
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic

DIRE'
Sim

Întocmit,
expefl Florentina POPESCU,6 ex/301O.2019
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prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

O - Amenajare Eđilitară şi Salubrizare S.A.

Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

oUice(daes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 14, sc.2

Str cap Ilina nr.6, sectcr 5

-Domnul

Str.

Referitor Ia adresa AES nr. 8353/24.07.2019, înregistrată ia Primăria Municipiului

Bucureşti cu nr 1759943/31.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7653/01.08.2019, prin

care ne solidtă emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore

O situat în parcarea din Cap. ilina nr 6-9, în dreptul iocuiui de parcare ‚ ‚ vă facem

cunoscut că Ia veriFicarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019 s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor cu modificările şi

completările uiterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm;

Toaletare:

In spaţiul verde spate bloc 14, sc.2, str. Cap. Ilina nr. 6,în dreptul Iocului de parcare

- 3 ex. Populus sp. (plop) 25 - 30 cm, h 14 - 16 m — reducerea la 1/2 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu apIicarea lucrărilor de echilibrare în vederea

Nr. 1759943176531
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eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţi meteo nefavorabfle şi

eĺiminarea rnmurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS5,

cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din

jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. & din Anexa 1 Ia I-i.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fĺ afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 3 ex. arbori

Întocmit,

expefl Florentina POPESCU /5 ex./04.11.2019

05.Nay. YCJ

prezentul avz a fost postat pe site-uI PMB

(http://.pmb.ro/institutiiiprimańa/direçtii/directia mediu/avize arborj n consultare/avize arbor in consuItare.ph), pe data

de

DIRECTOR EXECUTIV

POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE

Dom nu I

Str. - ““tcr 5

Spre ştiinţă

- Amenajare Ediiitară şi Saiubrizare S.A.

Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

oNiceaes5.ro

o
Referitor Ia adresa AES nr 6872105.08.2018, înregistrată Ia Primăria Municipiului

Bucureşti cu nr. 1765009/20.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 9404/21.08.2019, prin

care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în curtea

imobiiului din Sit. Popa nr. 62, sector 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe

teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 2412007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

în curtea imobilului cu nr.62:

O - 3 ex. Tilia sp. (tei) e = 30 - 40 cm, h = 12 - 14 m - volumului coronamentelor de mari

dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării ńscului de frângere

şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeIelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrul biotogic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Nr. 1765009/9404!
LI L NÜ 2079
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Precizăm că proprietarul Iegal aI terenutuí este răspunzător de siguranţa bunurüor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform 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 — 3 ex. arbori

DIRECTO ECUTIV,

S i m

Tntocmit,

expert Fiorentina POPESCU /5 ex./04.1 1.2019

OUOY2Q

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(htto://w.pmb.r&institutii/primaria/directii/directia mediuiavize arboń in consuhare/avize arboń in consultareohp), pe data

de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O8.Nov. 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11 sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str Fabrica de Chibrituri nr 9 -111 sector 5
officeaes5.ro
-Doamna
Str. - sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 9266114.08.2016, inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti
cu nr 1764954/20.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 9411/21.08.20191 prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Sfântul Elefterie Ia
nr. 421 sector 5, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.20191 s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal în faţa imobilului nť, 42 din Sfântui Eleflerie:
- 1 ex. Tiha sp. (tei) e = 40 cm, h = 8 m - a fost toaletat — degajarea reţelei electrice aeriene,
eliminarea ramurżlor uscate cu aplicarea iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscuiuî de
frângere şi prăbuşire a ramurüor la condiţii meteo neťavorabUe

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenuiui PS 5,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeleior aeriene, conform art 6 pct. 6 din
Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arboriior(primăvară-toamnă) pentru a nu
fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eiiminării ramuhior uscate, operaţiune ce se
poate executa in orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegai aI terenuiui este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăieriior, în cai contrar aplicändu-se sancţiuni conform art. 6,
pct, 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumenteior Istorice cu completările şi
modificăriie ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare —1 ex. arbore

DIRECTOR EXEeJJşş -

Simona-MariaqQflĘA Intocmit,
expert Florentina POPESCU ia ex.10411.2019

* 04
prezentul aviz a fost p site-uI 4'
(htty:iMww.pmb.roiinsti dtMMerii irectńidirectia mędiuiavize arboň in consultareiavize arboń in consuItare.ho), pe data d 49

Nr. 1764954194111
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1764883194131 . O, wuv 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabríca de Chibrituri nr. 9 - 1 1 sector 5

O Spre ştiinţă:
- Amenajare Ediiitară şi Saiubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Doamna

-

Str -

-

i

Referitor Ia adresa AES nr. 9377/19.08.2018, îhregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureşti cu nr 1764883/20.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr. 9413/21.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de speciaiitate
pentru un arbore situat în aliniamentui străzii Suhaia la nr. 1OA, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s
a inventariat următorut material dendrologic pentru care conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanuiO Ioca)ităţilor cu modiflcăriie şi completăriie în vigoare şi H.C.&M.B.
30412009, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal în faţa imobilului nr. 1O A din str. Suhaia:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e = 35 cm, h = 10 m — reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamentului de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai
terenului PS 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteIor sau deteriorarea
construcţiiior din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

Bd. Regina Disabeta nr. 47, cod poşti 050013, scdor 5, Bucwe, Románia



teritoriul Municipiului Sucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbori)or

(primăvară/toamnă) pentru a nu i afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea

execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.

8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de

Ministerul Culturii conform Legii nr. 42212001 privind protejarea

Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare—1 ex. arbore

Dl .ECUTIV,
Si POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU /sex.j0411.2019

C 5. NOV. 2O1

prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
(htto:í/pmbro/institu!ii/DrimariaÍdirectii/directia mediulavize arUoń n consultare/avize arbori in cDnsulĺarephp), pe data de,.
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‚1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

08.WÜy 2019

CĂTRE

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare

Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Domnul
Str. F — ctor 5
r

Referitor Ia adresa AES nr. 9379/19.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu
1764939/20.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9414/21.08.2019, prin care ne transmite
solicitarea domnului de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a unui arbore situat în faţa imobilului din Prelungirea Ferentari nr. 55,
sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019 s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal faţă imobflele 53- 55:

1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O = 30 cm, h 10 m
coronamentelor de mari dimensiunL cu aplicarea Iucrărilor
riscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii
ramurilor uscate
Defrięare cu extragerea rădăcinilor şi cu obligativitatea păstrării ałveolelor:
Aliniament stradal vis a vis imobil cu nr 57:
- 1 ex. trunchi Fraxinus sp. (frasin) O = 50 cm, 1, = 3 m — uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului
A.L.P.A.B. pentru arborii din domeniul pubiic şi asociaţia de proprietari pentru arborele din
curtea imobilului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel

Nr. 1764939194141

n r.

- reducerea Ia 1/4 a voíumului
de echilibrare în vederea eliminărü
meteo nefavorabfle şi eliminarea
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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 (primăvară/toamnă) pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa în regim de urgenţă
pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologieí de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform HC.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia
plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min.
20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în alveola stradală de
unde s-a defrişat arborele uscat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele
de utilităţi, în perioada optimă de plantare din perioada primăvara/ toamna anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. ar[. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl 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 emiterfl.
Toaletare — 1 ex. arbore
Defńşare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Si a-Maťana POPA

)3\ BUC0

\\ţ Intocmit,
expefl Florentîna POPESCU /5 exJO411.2019

O 5. NOV, 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMS
(http:U.pmb.ro/instítutiiIńmaha/drectíi/directja mediu/aväc artori n consultareiavize arbor in consuttarenh), pe data

de

IiaiBd. Reona Elisabeta nr 47. wd ooslal 050013. sedor 5. Bucuresb. Románia



J'L PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Doamna

Str sector 5
Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro

Referitor Ia adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr 16749/21.08.2018,
înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1766474/23.08.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9568/25.08.2019, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru
un arbore situat în curtea imobilului din Str. Alexandru Anghel nr.6, sector 5, vă facem
cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr 2412007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificădle şi
completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
In curtea imobflului cu nr. 6:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e = 60 cm, h = 16 m - volumului coronamentului de mari
dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frăngere
şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
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 teritodul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului).

Precizăm că 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 emiterii.
Toaletare —1 ex. arbore

DIRECTOR EXI
Simona-Maria

Intocmit,
expert Florentina POPESCU ;Bex104.11.2019

prezentul aviz a fost postdt pe iite-uI PMB &
(htto:ÍIw.mmb.roIinştitutii/rimariaIdireÇtii/direCtia mediulavize arbori in consultare/avize arbori in consultar .php 4

________ot

4
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 176058617734/ Z NO Ż019

CĂ TRE,

Domnul

str. t__9

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i cu nr.

1760586/01.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 7734/02.08.2019, prin care ne solicitaţi

avizui de speciaiitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului cu nr.

6 din str. Cap. Vijelie nr. 6, sector 5, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

27.08.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui

iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:

În Iateral spate casă, poziUonat Ia aproximativ 1O cm faţă de gard:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 25 cm, h 10 m - Înclinat3ű" spre casă, situat Ia aprox. 1O

cm de gard, care prezintă űsurî - reducerea cu 1/4 a mnălţimii coronamentului de mari

dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere

şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabUe şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările de toaletare/intervenţie în coronamentul arborelui, avizat se executa prin

grija proprietaruiui Iegal aI terenuiui, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca

căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, 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

Bucure$i, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului).

Bd. Regína Elisab€ta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, Románia
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Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

apľcându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizuiui de defriare este necesar să

depuneţi, în compietarea documentaţiei, Ia Centrul de Informare i Documentare pentru

Reiaţü cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, actul de proprietate aI imobiluiui

si să semnaţi un angajament de plantare, intrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în

compensarea arboreiui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia plantărfl a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiuiui de

min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentuiui se va semna Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul

Regina Elisabeta nr. 45 - 47. mansardă, aripa Anghel Saiigny, Serviciul Avize şi Acorduri, în

ziua de program cu publicul (marţi între orele 9-13).

Prezentui aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerui Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completăriie

şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex. arbore

Tntocmit,

Exper[ Florentina POPESCU/4 ex.i05.1 1.2019

O 8. NOV. 2019

- prezentui aviz a fcst postat pe sile-uI PMB

htW:/ŕwpmb.rohnstitutü/primaria/directii/dweçtia medíu/avize aWorÉ in consultareiavize arborÉ n consuItare.ho, pe data de

-l Ppnin FIç twt nr 67 nťl rw,çtI flf1C13 çncnr 5 Riinjrnçti RrĂnia —

_____________________.

- I i I I

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

officeaes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului M188

Str. Focani nr. 1, sector 5

-Doamna

Str. Focsani nr. 1, bI. M188,
— — - ‚_ --

Referitor Ia adresa doamnei l ‚ înregistrată Ia Primăria Municipiuiui

Bucureşti cu nr. 1760591/01.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7735/02.08.2019, prin

care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori

situaţi în apropierea parcări din Iateralul blocului M188 din str. Focani nr. 1, în dreptul

Iocului de parcare nr. 4 ‚ vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

19.08.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu

modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:

In spaţiul verde Iateral bloc, în dreptul Iocului de parcare nr.4:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vedere eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate:

Iket%k i

Nr. 1760591/7735!
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- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 030 cm, h lOm

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) 0 20 cm, h 12 m

Aliniamentul străzii Focsani Ia nr. 1,scuar1 Ioc parcare 4:

- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcodus) 020 - 25 cm, h 8 - 10 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) e 20 cm, h 10 m

- 1 ex. pom fructifer e i o cm1 h 8 m — doar tăieri formare coronament

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS5,

cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din

jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.

Toaletare —5 ex. arbori

&

Întocmit,

exped Florentina PQPESCUi5 exJGS.11.2019

nQ %lfl
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB V U 1l"

(http:U.pmbro/institutii/Drimaria1directIi/dÉrectja mediy/avize arbori n consultare/avize aWori in consultare.phr), pe data de

0.4 4 ‚%_.I flflfl1' ..4... Ç fl•

DIRECTOR EXECUTIV,

Iżfl. [1
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1761220/7816

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul VeriFicare Lucrări Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector

Spre ştiinţă:

O - Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11 sector 5

offĺceaes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului 17 — administrator -

Aleea Pricopan nr. 6A, sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1761220/05.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7816/06.08.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul

verde aI blocului 17 i în Parcul Pecineaga, iateral bloc din Aleea Pricopan nr. 6A, sectorul

5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019 s-a

O inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor cu modificările şi

completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare

Lângă pubelele de gunoi, parc Pecineaga:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 35 cm, h 16 m - reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi

eliminarea ramurflor uscate

Bd. Regina Elisabeta nr 47, d poştal 050013, sedor5, BucureşU, Románia I I I



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prívind NQrmele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să il afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Menţionăm cä pentru această Iocaţie a fost emis i avizul

nr.108611708658103.2019 prin care s-a avizat toaletarea a 21 ex. arbori ęi defriarea

unui ex. arbore uscat din spaţiul verde aI blocului i Iateral parc Pecineaga.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex. arbore

DIREC
‘0'

Si

mć:jĘ:OPA

!ntocmit,

expefl Florentina ie ex.i05.1 1.2019

O8.NO 2019
prezentul avíz a fcst postat pe site-uI PMB

Bd. Regina Eksabeta nr 47,dpoştaIQ5OO13, şedar5Bucureşü, Románia I I ĺI -—
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762684/8028 ‘Z NOY 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

O Str, Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

officeaes5.ro

-Domnul

Str. ector 5

Referitor Ia adresa domnului înregtstrată Ia P.M.B cu nr.
1762684/09.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8028/12.08.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in plantaţia

de aliniament a străzii Dr. Dimitrie Grecescu Ia nr. 5, sectorul 5, vă facem cunoscut că la

verificarea efectuată pe teren în data de 19.08.2019 s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare,

H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiloriverzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor

stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Aliniamentul străzii Dr. Dimitrie Grecescu în faţa imobilului cu nr. 6:

- 1 ex.Tilia sp. (tei) e 50 cm, h 12 m - reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de
mari dimensiuni, cu aplicarea iucrărilor de echilibrare În vederea efiminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor
uscate

Bd. Regina Bsabeta nr 47, cod poşt 050013, seđor 5, Bucwe. RomânIa /ĄC"%L i



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS 5,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.

To&etare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Ma a OPA

Întocmit

expert Florentina POPESCU I 6 ex.105.1 1.2019

prezentul aviz a ĺost postat pe síte-uI PMB C 8. NOV 2019

1 RpnIn FIiçheta nr 47. cod ocslaI 050013. sedor 5. Aucureşt, Româna -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12, Woy 2019

CĂ TRE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
Serviciul Administrativ

Str. Mihai Vodă nr.6, sector 5

(Bd. George Cosbuc nr. 51 - 61, Sectorul 5)

Referitor ia cererea dvs. nr. 266154/BNDNO1.08.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Bucure$i cu nr. 1763131/12.08.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
8046/13.08.2019 prin care solicitaţi emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia
asupra arboriior situaţi în curtea imobilului din Bd. George Cobuc nr. 51 — 61, sector 5, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2019, s-a inventariat
următorul materiai dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intraviianul localităţilor cu modificările i
completările în vigoare ş H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm
Toaletare:
In curtea imobflului, în parcare:
- 5 ex. Populus sp. (plop) O = 30 - 70 cm, h = 16 - 18 m- Reducerea cu 1/2 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare in vederea
eliminăńi riscului de frângere .şi prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile i
eliminarea ramuńlor uscate

C Arbofl in declin biologic
- 1 ex. Popuius sp. (plop) o = 50 cm, h = 12 m — cu trunchi putred ia bază,
- 1 ex. Populus sp. (plop) O = 50 cm, h = 12 m — cu scorbură profundă la bază i lipsă
ciiindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) O = 50 cm, h = 12 m — cu scorbură, lipsă scoarţă ş despicături
pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor din jur

a reţeleior aeriene, conform ad. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anuiui).

I,aiiI

Nr. 1763131/8046/

Bd, Recina Bisabeia nr. 47. cod nostal 050013. sector 5. Buajreşb. Romănia



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Tn vederea emiterii avizului de defriare pentru cei trei arbori în declin biologic, vă
comunicăm următoarele:

pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor ce se vor defrişa, aveţi obligaţia
asigurării pIantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa
trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm faţă de soI şi înălţime
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie;

• conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, art. 12" Intreţinerea spaţülor verzi se asigură de
către proprietarü i administratorü terenurilor

• Pentru a nu crea neconcordanţe în ce privete interpretarea articoiul sus
menţionat1 în vederea emiterii avizului de specialitate este necesar să completaţi
documentaţia i să prezentaţi Ia sediul Direcţiei de Mediu din B-dul Regina Elisabeta nr.
471 mansardă, aripa Anghel Saligny, sector 5 (program de Iucru cu publicul marţi orele
9.00 - 13.00) următoarele documente:

- copie a deţinerii proprietăţü, conform Anexei 3 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi pe teritoriul Municipiului
B ucu resti;

- pentru a intra în posesia avizului de specialitate solicitat privind defrişarea
arborilor, în sensul obligaţfllor ce revin administratorilor/proprietarilor de terenuri, conform
actului normativ sus menţionat, este necesar să împuterniciţi o persoană din cadrul
instituţiei care se va prezenta Ia sediul Direcţiei de Mediu, în vederea semnării unui
Angajament de plantare a 18 ex. arbori în curtea unităţii din care se face defriarea.

Având în vedere starea actuală a arborilor în deciin biologic, vă solicităm
depunerea cu celeritate a actelor necesare emiterU avizului de defriare, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriui Municipiului Bucureşti ş prevăzute în prezenta adresă.

Menţionăm faptul că vă revine intreaga responsabilitate în cazul prăbuirii arborilor
si a producerfl de pagube materiale sau umane.

Menţionăm faptul că, bulevardul George Cofluc este înscris Ia poz. 189 —

“sit 11" în Lista Monumentelor istorice protejate i conform Legii nr. 42212001 privind
protejarea Monumentelor Istorice cu completările i modificările ulterioare, pentru
efectuarea Iucrărilor avizate este necesar avizul emis de Ministerul Culturii

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria O A

C,p

/
C Intocmit,

* Expert Florentina POPESCU/4 exJQ5.1 1.2019

‘4i1
3t'

- prezentul aviz a fost postal pě site-uI PMB
http;Upmb.roIinstQutii/orimariaidirectiűdirectia mediuiavize arbori ín consultarelavize arbori in consuItare.nh, data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare

Str. Fabriça de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:

o - Amenajare Eđilitară şi Salubrizare

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

ornceaes5. ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 30, sc. 1

Aleea Livezilor nr. 12, sector 5

-Domnul

c

Referitor Ia adresa AES nr. 8875/05.08.2019, înregistrată Ia Primăria Municipiuiui

Bucureşti cu nr. 1765000/20.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9406/21.08.2019, prin

care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori

situaţi în spaţiui verde din spatele blocului 30, sc. 1 din Aleea Livezilor nr 12, vă facem

cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.08.2019 s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi

compietările uiterioare, H.C.G.M.B. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:

In spaţiul verde spate bloc 30, sc.1

- 4 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 20 - 25 cm, h 10 - 12 m — reducerea Ia 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în vederea

Nr. 1765000/94061 I 2. NOV. 2019
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eliminăńi ňscuiui de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului PS5,

cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile

de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din

jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu ři afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

apľcăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabWtate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 4 ex. arbori

DIR CUTIV,

SiOPA -

Intocmit,

expefl Florentina POPESCU /5 exJOS.1 1.2019

O8,Nov. 2Ü19

prezentul ev'z a fost postat pe síte-uI PMB

(httpiNmw pmb.ro/jnstjtutjUprjmarja/directjjjdjreçtja mediu/avize arbori n consuhar&avize arboń in consultare.nhn), pe data

de

-

Rwl Rpninn FIiçţwt nr 7 rrťl rM1çtl fl5fl013 çpdnr5 Riinirpti RrwnĂnia l I l



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12, NÜy 2019

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare

Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector

Spre ştiinţă
(

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office(äaes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului M 201 — administrator,

Str. Cobadin nr 10, ector 5

Referitor Ia adresa A.E.S. nr. 9212/13.08.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1764994/20.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9408/21.08.2019, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul

verde aI blocului M 201 din str. Cobadin nr. 10, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 29.082019 s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările ulterioare,

H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti1 avizăm:

Toaletare

SpaUuI verde spate bloc:

- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) e = 10 - 20 cm, h = 6-8 m — doar tăieri de formare

coronament

Nr 1764994/9408

Bd. Reoina Elisabeta nr 47. cod ocst2l 050013. seđor 5. Bucuresh. Româna Ike I



Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea Ia 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor

de echilibrare în vederea eliminăńi ńscului de frăngere şi prăbuşire a ramuńlor ia condiü

meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Acerspjarţar) ®=2Ocm, h =lOm

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e = 20 cm, h = 10 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e = 20 cm1 h = 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegal aI terenului PS 5,

evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriíor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaietare — 6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M riana PQPA

‚»cWI

i ţ

expefl Florentina POPESCU 16 exJOe11.2019

prezentul avE a fost postat pe site-uI PMB &

PĄ Pn,.i flicht nr A7 nl rtnI flÇ(U111 nrśnr fl"rí,rnfl Prynnia J



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,

Domnulf

str.

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i cu nr.

1767222/2ł08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9712/28.08.2019, prin care ne solicitaţi

avizul de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului cu nr.

20 din str. Brătăsanca, sector 5, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 29.08.2019,

s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,

cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm

Toaletare:

În faţa casei, poziţionat Ia aproximativ 1 m faţă de casă:

- 1 ex. Abies sp. (brad) e io cm, h 9 m - degajarea reţelelor aeńene stradale, cu

apĺicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscuiui de frângere i prăbu.ire a

ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabUe

Lucrările de toaletar&intervenţie în coronamentul arborelui, avizat se executa prin

grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca

căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, conform art 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

I/žti

Nr. 1767222/9712/ JZNÜV 2019

841. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucure, România



Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defriare ‚ este necesar să

depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de Informare i Documentare pentru

Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5 În vederea continuărfl procedurii

de avizare, următoarele:

- actul de proprietate aI imobilului i o expertiză emisă de către un expert atestat de

către Ministerului DezvoitărU Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să

rezulte în ce mod sistemui radicular afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista

experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI M.D.R.A.P

(http://www.mdrap.ro/iista-expertilor-tehnici-atestati)

- să semnaţi un angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului

vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, confbrm H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia piantărfl a 6 ex. arbori tineri cu baiot de pământ (cu circumferinţa

trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularul angajamentului se va semna Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul

Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghei Saligny, SeMciul Avize şi Acorduri, în

ziua de program cu pubhcui (marţi între orele 9-13).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex. arbore

SL

Întocmit,

Expert Fl95entina POPESCUi05.11.2o19

- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http:/twww.pmbro/institutii/primaria/directi&directia mediu/avize arbori in consuhare/avize arboń in consultare.php, pe data de

Bd. Reguia Elisabeta nr 47, d poşlal 050013. sedor 5, Bucure, România tůC'% I

DIRECTOR EXECUTIV,



rrrrr,4 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1773303/10636/ 19. NQ't 2ü1

CĂTRE
Direcţia Tehnică —Serviciul Venjîcare Lucrări Edilitare

Sźr, Fabrica de C'hibriturż rnt 9-]!, sector 5

Spre $iinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A. - ofJiceűiJaesS.ro
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

O
- Asociaţia de proprietari BI. 83 prin D1.
Calea Ferentari nr. 9, sector 5

Referitor Ia adresa D-lui ‚ transmisă prin e-mail îm-egistrată la
Primăria Municipiului Bucureti cu nr. 1773303/17.09.2019 i Ia Direcţia de Mediu
cu ns. 10636/18.09.2019, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori uscaţi situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 83 (spate
bloc zonă parcare) din Calea Ferentari nr. 9, sector 5, după veriflcarea efectuată pe
teren, în data de 16.10.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările ş completările ulterioare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nonîiele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Defriare eu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc 83 — stânga punct TRAFO — adiacent parcare:

O - 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar)O 25-30m, h lOm, uscate 100%
Lucrările de de&iare avizate, se vor efeetua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija administratorului terenului - Primăria Sectorului 5,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului,
siguranţa bunurilor i 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.

Bd Regna E€sabeta nr 47. d poştal 050013, seđ& 5. Bucuresb. Románia I I I



Pentru refacerea fondului vegetal, în cornpensarea arborilor uscaţi avizaţi

pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.

arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa trunchiului de 20-28 cm i înălţirne

corespunzătoare diametrului în füncţie de specie în spaţiul verde aferent blocului 83,

de la adresa sus menţionată în perioada optimă din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa I Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

P.M.B., în vederea verifîcării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.

4 din acelasi act normativ.
Domnul are obligaţia, ca după prirnirea avizului să î]

afweze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea

tuturor locatari lor.
Prezentul aviz are termen de valabititate 2 ani de la data emiterii.

Defriare —2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simo iana POPA

ţ)

Jntocm/t: Crżstina ENA CHE

i ov zatä

Red: 1B 3 cx i4 1/2019 prczcnlul avil a íost poslal pe s,Ic-uI PKI

Intp -npmb rointituIít pnmańai&ecl-iTcIiamediaaüeaxbońínconuharea-izearboriincnnsuicare.php pe daĺa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Donrnzd

- 1?,

sr. - - - scctorzd 5,

(str. Dr. Nicolae Tornesczz, nr. 25, sectorul 5)

c
Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureti cu nr.

1782949/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11691/16.10.2019, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea imobilului cu nr. 25
din str. Dr. Nicolae Tomescu, sectorul 5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren. în
data de 29.10.2019, s-a inventariat următoml material dendroiogic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările ş completările u]teńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
str. Dr. Nicolae Tornescu, 11ľ. 25, sector 5 - curte imobU:
-I ex. Quercus sp. (stejas), D 40 cm, H 12 m, eliminarea ramuńlor uscate, reducerea cu 1-1,5 m
a arpantelor care lovesc faţada imobilului i a celor oricntate către stradă. aplicarea tăierilor de
echilibrare a coronamentului,
-1 ex. Prunus avium ( cires), D= 30 cm, H=ĺ0- 12 m, eliminarea ramurilor uscate, aplicarea
tăieńlor de echilibrare a coronamentului,
-ĺ ex. Tilis sp. (tei), D= 10 cm, 1-1= 8m, eliminare ramuri uscate, aplicarea tăieńlor de echilibrare
i formare a coronamentului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarul/administratorul legal al terenułui,
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 reţelelor aeńene.

Toaletarea se va exeeuta conform art.6 pct. 6 din Mexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (toamna sau primăvara), pentru a nu fi afectat echilibrul biologie al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor useate şÎ &ânte, Iucrare ee se poate executa în orice
pedoadä a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenu]ui este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunurilor I a persoanelor în zona o ażiior.
respectarea prevederilor avizutui şÎ a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz cont śp1icândţ
se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. ĺ la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

lź I I

Nr. 1782949/11691/ 26. NOV. ÎO1B

Bd. Regina EsabeIa nr. 47. cod poştal 050013. sedors. Buosb. RánÍa



Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul privind execuţia Iucrărilor emis

de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor

Istorice cu completările i modificările ulterioare, având in vedere că proprietatea este

situată în Zona protejată nr.45 — zona Cotroceni.
Prezentul aviz are temien de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.

Toaletare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTW,

POPA

Ínloc,niÍ,

Expert, Si/vk, A14.ŢEJCU

Red: S.M.11 cx/2J, I 12019 — prezenlul aiz fost poslal pe sile- uI PMB.
pe data de

Ie% [R'1 Rpnn FIřçbt nr 47 rrd rwitaI 050011 sednr 5 Bucurest Rnmánia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂ T R E:

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBIUAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3, Bucureti

;ector Bucuresti

Nr.
1785637ţ12o161•'1'kM

Spre ştünţă;

—DI . - reprezentant aI S.C. Hotel Vendome S.R.L. (propdetar aĺ imobiĺului din 8-
dul Regina Elisabeta nr. 33, sector 5)

Str.' -

Ca urmare a solicitării domnului reprezentant aI S.C. Hotel Vendome S.R.L.
(propdetar aI imobi[uIui din B-dul Regina Elisabeta nr. 33, secWr 5), inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1785637/23.10.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12016/24.10,2019, privind emiterea avizului de specialitate
de intervenţie asupra arbohlor situaţi adiacent gardului care separă “Policlinica Eťorie" din str. Eforie nr. 6,
Sector 5, de organizarea de antier aprobată pentru imobilul situat in B-dul Regina Elisabeta nr. 33;

având în vedere faptul că, zona respectivă se află în proprietatea Municipiului Bucuresti, urmând ai fi
stabilit un administrator in urma procedurii de intabulare demarată de Direcţia Patrimoniu;

vă facem cunoscut faptul că, în baza imaginilor/ĺotografiilor anexate solicităńi i în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiflor verzi din intra viĺanul iocaĺităţilor, cu
moditicăriĺe i completăńle ulterioare i potńvit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiUor
verzi pe teritoriul Municipiuiui Bucureti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
—lex. Ailanthus altissima (cenuawI/faIs-oţetar) O l2cm, h 5m — situat Ia o distanţă de aproximativ

lOcm faţă de gardul de cărămidăibeton, gard separator între cele două proprietăţi, a cărui stwctură de
rezistentă este afectată atât de dezvoltarea rădăcinilor pe sub fundaţie cât ş prin dezvoltarea tulpinH in timp.

Menţionăm că:
— pentru defriarea exemplawlui din specia Juglans sp. (nuc), Direcţia de Mediu a făcut demersuńle

necesare către Direcţia pentw Agricultură a Municipiului Bucure$i, instituţíe abilitată pentru emiterea avizului
pentru arbohi din această specie, prin adresa nr 1785637/12016/29.10.2019;

— eliminarea Iăstawlui de Ailanthus altissima (cenuawIifaIs-oţetar) O 3cm, h 2,Sm, situat în vecinătatea
nucului, precum i a tulpinii uscate de viţă (Iiană), se pot executa in baza prevederilor HCGMB nr
121/30.06.2010.

Bd. Reghta EsabeIa nr 47. poşt O513, şedor 5. Btojrest Rnăn



Menţionăm că, potrivit HCGMB nr.30412009 privind Normele de protece a spaţiUor verzi de pe

teritoriul Munŕcipiului Bucuresti, pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru

defrisare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumfeńnţa trunchiului de 20-

26cm i inăţime corespunzătoare diametrului in funce de specie, in curtea imobilului de la adresa sus

menţionată i/sau pe alte terenuri aflate în administrarea instituţiei dumneavoastră, respectănd distanţele

reglementare faţă de clădiri, împrejmuirillimite de proprietate i reţele de utilităţi, în perioada opUmă de

plantare din primăvara anului 2020.
La finalizarea Iucrăňlor de plantare, conform Art, 9 alin. 5 din H.C.G.MB. nr. 304/2009, aveţi obligaa

de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcărH in teren a plantărilor în compensare. In

caz contrar se vor aplica sancţiuni conform Art, 4 din acelai act normativ.
Lucrările aviza(e se vor executa prin grija administra(orului legal a (erenului, evacuăndu-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea

construcţülor din jur, a reţeĺelor aeriene, astfel:
- Iucrările de defrişare i scoatere a rădăcinilor arborelui se pot efectua în orice perioadă a anului, în

vederea evitării producerii de evenimente cu urmări nedorite;
- igienizarea zonei se va executa conform prevedeńlor HCGMB nr. 121/30.06.2010, in vederea

asigurării unui climat sănătos i sigur
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 02113055500, int. 4184, Direcţia

de Mediu din cadwl P.M.B, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),

Sector 5.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil numai însotit de avizul

Ministerului Culturii, intwcăt arborele supus defriărű se află în Zona prote/ată nr. 06 - Bulevardu/

Haussmannian — Elisabeta — Kogălniceanu, conform PUG — zone protejate.

Defriare — lex. (&iminare pericol pentru structura de rezistenţă a peretelui)

DIRECTOR EXECUTIV,

a-Mariana POPA

Intocmŕt:

Exp. Simona POPESCU

2&Nvv?»

Red 5,P. 15 ex. — 25.11,2019 prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
mediuÍavize arbo in consultaretavize artoń in ccnsultarephp ‚ pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O3.DEQ 2019

CĂ TRE,
Doamna .. DrIn arhitect

- sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.
1756980/19.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7266/22.07.2019, prin care ne solicitaţi
avizul de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în curtea imobilului cu
nr. 20 - 22 din Intrarea Buturugeni, sector 5, 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 i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
In faţa casei, poziţionat Ia aproximativ 3 m faţă de casă i Ia aprox. lm faţă de
gardul petentei, spre Intrarea Buturugeni:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 20 cm, h 8 m - reducerea cu maxim lm din
Iungimea ramurilor pendule spre, trotuar şi carosabi în vederea eliminărü riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază
In faţa casei, Iipit de gardul imobilului vecin:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 20 cm, h 8 m - reducerea cu maxim lm din
Iungimea ramurflor pendule spreimobilul vecin, în vederea eliminăńi riscului de frângere şi
prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabUe, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate de Ia bază

Lucrările de toaletare/intervenţie în coronamentul arborilor, avizate se executa
prin grija proprietarului Iegal aI terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Le%II

Nr. 175698017266/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta 050013, sedor5, BucureşU, Romănia



Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defriare este
necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrui de Informare i
Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5 In
vederea continuărfl procedurii de avizare ‚ următoarele:

- o expertiză emisă de către un expert atestat de către Ministerului Dezvoltărh
Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul
radicular aI arborilor afectează structura de rezistenţă a gardurilor imobilului. Lista
experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI M.DR.A.P

(httpi/www. mdrap. ro/Iista-expertilor-tehnici-atestati)
- să semnaţi un angajament de plantare, întrucât1 pentru refacerea fondului

vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu
circumferinţa trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie
de specie).

Formularul angajamentului se va semna Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB -

dul Regina Elisabeta nr 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi
Acorduri, în ziua de program cu pubHcul (marţi între orele 9-13).

Deoarece Ia solicitare aţi ataat i o copie parţială a certiflcatului de urbanism cu
nr. 1016-B din 13.06. 2019 eliberat în scopul reabilităńi i modificării interioare corp C
2(P÷IE+M), unificarea prin extindere a corpurilor Ci, C4 i C3, transformarea acestora
intr-o Iocuinţă parter .şi crearea unui acces între corp C2 I noua construcţie, dar având în
vedere că prin acesta, nu se solicită punctul de vedere aI Direcţiei de Mediu — P.M.B.
presupunem că arborii solicitaţi spre defriare nu se află pe amplasamentul viitoarelor
construcţii.

In cazul în care arborii solicitaţi spre defrisare se află pe amplasamentul viitoarelor
construcţii este necesar să reveniţi cu o nouă solicitare Ia care să ataaţi actele
specificate în Anexa 3 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriui Municipiului Bucureşti1 Ia realizarea unei construcţii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 2 ex. arbori

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU/28.1 1.2019

2 & KOV ltlţ

- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httplłwwwomb.ro/instituhi/primaria/ďrectii/directia mediu/avize arbori in consuitare/avize arboh in consultarepho, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Nr. 1772796/10574/
O &DEQ 2019

CĂTRE
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i
Verificare Investiţii Edilitare, Serviçiul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Amenajarc Edilitară i Salubrizare S.A.

- office@aess.ro
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. M 122
Str. Dumbrava Nouă nr. 19, Sector 5
- D-na

O Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 5

Referitor Ia adresa dvs.nr. 10543/10.09.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1772796/16.09.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10574/17.09.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului
de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent
blocului M 122 din str. Dumbrava Nouă nr. 19, în vecinătatea locului de parcare nr.
6, vă facem cunoscut 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 ş administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăciuilor:
Spaţiul verde spate bloc M 122 str Dzwzbrava Nouă nr. 19, spate loc parcare nr 6:

- 1 ex. Carya ovata (nuc negm) O 25cm, h lOm, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5 prin

direcţialseiwiciul/biroul de specialitate din cadrul primăriei, cu acordul Asociaţiei de
proprietari Bl. M 122, evacuându-se masa lenmoasă rezultată în urma de&iării,
pentru a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur ş a reţelelor aeriene, precum i de creare a
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

— r-; I



nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi ohligaţia

plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de

20-28cm i înălţime eorespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

spaţiul verde aferent blocului M 122, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri

i reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se

vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIai act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

afi.şeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru întiinţarea

tuturor locataril or.
Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon

021.305.55.00/4155, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediut în B-dul Regina

Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucru

cu publicul, marţi între orele 9-13.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Đekisare —] ex. uscat lOO%

Đ!RECTOR EXECUflV,
Sim nu-Mariana POPA

\.
Expe,$;&isünu ENACHE

Red E,C. / 5 ex. — 26.1 i .2019 prezenlul aviz a fost poslal pe site-uI PMB
http tw svw.pmh.ro/insritutiuprimari&Jtrectii:dirćctia_mcdiua ize_arhuriin_cousuItare;aizcJLrhoriJIl_consuitnre.php pe dala dc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂ TRE

ADMINISTRATIA CIMITIRELOR ŞJ CREMATORIILOR UMANE

intrarea Serelor nr 2, Sectorul 4

Cimitirul Tudor Vladimirescu

Spre ştiinţă:

- Doamna

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1783856/1710.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11815/18.10.2019, prin care ne solicită

emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aproprierea

Iocului de veci — figura 15, însemnat pe plan Ia nr. 8, pentru care a motenit dreptui de

concesiune în cimitirul Tudor Vladimirescu (conform certificatului de mostenitor

— Birou Notariai Opran Ioana-Mihaela i asociaţii), vă facem cunoscut că

ia verificarea efectuată pe teren în data de 29.10.2019, s-a inventariat următorul material

dendrologic pentru care conform Legii nr.24/2007 privind regiementarea şi administrarea

spaţiiior verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi

H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

Lateral Ioc de veci 8, figura 15:

- 1 ex. Tilia sp. tritulpinal (tei) O 15 — 25 cm, h 8 - 10 m — eliminarea celor două tulpini cu

cownamentul dezvoltat peste Iocul de veci i reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de ® 25 cm, h 10 m, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea

eliminăńi riscuiui de ťrângere şi prăbuşire a ramurilor (a condiţíi meteo nefavorabUe şi

eliminarea ramurflor uscate

Lucrarea avizata se executa prin grija administratoruiui iegal aI terenului ACCU,

evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

Nr. 1 783856í1 18151
Q& DEQ 2019
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prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora (cu

excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare — 1 ex.

DI XECUTIV,

POPA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU 16 exJ291 12019

03.BEC 7019

prezentul aviz a fost postat pe sii&uI PMB

(http://ombroĺinstitutWprimaria/directiiidirectia međiu/avize arbori Én consultaređavŕze arboń n consultareohp

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucure' Románia -

- I i !Ii1



.4,.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1784969111984

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
officeaes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc P2B
Str. Cpt. Gârbea Ion nr 2, sc. 1, sector 5

Referitor Ia adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia RM.B cu nr
1784969122.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11984/23.10.2019, prin
care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore uscat situat
în spaţiul verde din spatele blocului P2B - str. Cpt. Gârbea Ion nr. 2, sector
5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

O 29.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modiflcările şi completăriie în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc sc.1:
- 1 ex. specie neidentificată e 25 cm, h 1O m — uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului PS5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor
arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor 5, Buaireşd. Román IłžI Il



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct.

8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.&M.B. nr 304ĺ2009, aveţi obligaţia plantării

a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de
min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în
Iocul arborelui defrişat, cu respectarea prevederilor H.C.&M.B. nr. 114/2011,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, in
perioada optimă de plantare din primăvara/ toamnă 2020.

La finalizarea Iucrărilor de piantare conf. art. 9 aiin. 5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiütate 2 ani de a data emiterii..
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
- ariana POPA

Intocmit,
expefl Florentina POPESCU !6ex.j29.11.2019

tow

U 3. DFĺ

prezentul avíz a fost postat pe sIe-uI PMB
(httpitwww.pmbrolinstitutiuprimariaidiçecbi/direcţja mediuiavize arborí in consultarelavize arboń in consultareoho). pe data....
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I I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

DEC ?oşg

CĂTRE

Domnul

(str. Gen. Ion Dragalina nr. 5, sector 5)

Referitor Ia adresa dvs, înregistrată ša Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
O 1785258122.10.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 11985123.10.2019, prin care ne

solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situat în curtea imobiiuiui din
Str. Gen. lon Dragalina nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe
teren în data de 29.10.2019, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care
conform Legii nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor cu modificările şi compietările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti,
avizăm:

Toaletare:

Reducerea Ia 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminăńi ňscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii

O meteo nefavorabÜe şi eliminarea ramuńlor uscate

în curtea imobilului cu nr. 5, spre str. Gen. Ion Dragalina:

- 3ex. Tiliasp. (arţar) 0= 10-25cm, h = 10-12 m

În curtea imobiIuIui cu nr. 5, spre imobilul vechi cu nr.7:

- 2ex. TiIiasp. (arţar) 0=50-7Ocm, h = 14-16 m

- 1 ex.Acersp.(arţar) 0=4Ocm, h = 12m

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) 0 = 40 cm, h = 10 m

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal ai terenuiui,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie

Bd. Regrna Eabeta nr 47, poş O513, sedoc 5, Buaireşt Român

Nr. 1785258111985/
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a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvarăĺtoamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrăriior, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

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 vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

ToaIei'are —7 ex. arbori

t DW 20PJ

Întocmit,

expert Florentina POPESCU is ex.129.1 1.2019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

___

Direcţia de Mediu

Nr. 1772876/ 10568/ 1 0, DEQ 2073

CĂTRE
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i
VeriRcare Investiţii Edilitare, Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 - l 1, sector 5

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari BI. 16
Str. Serg. Muat Constantin nr. 1, Sector S

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1772876/16.09.20 19 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10568/17.09.2019, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului 16 din str.
Serg. Muat Constantin nr. 1, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren
în data de 16.10.20 l 9, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul tocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Norrnelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc dreapta acces scara 3:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodu) O lOcm, h 7m, 100% uscat, cu scoarţă
exfoliată pe trunchi ‚ marcat cu vopsea roie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5 prin
direcţialserviciul/biroul de specialitate din cadrul primăriei, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defriării, pentru a nu
bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea telmologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

i -.‚-



nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriut

Municipiului Bucureşti.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia

pJantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de

20-28cm i înăltime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

spaţiul verde aferent blocului respectând distanta reglementară faţă de clădiri i reţele

de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020
La finałizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea NonTlelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

P.M.B, în vederea veriflcărH în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se

vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelai act normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl

afleze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea

tuturor locatarilor.
Menţionăm că Ia data veriflcării pe teren, arborele era marcat cu vopsea roie,

motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să veriflce în tabełele ce
includ arborele în discuţie i să procedeze ža tergerea lui din inventarieri, pentru a

evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelai material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defiyare — I at uscat ]OO%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9 -11, sector 5
offlce(&aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 12
Str. Serg. Scarlat nr. 2, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 12455/15.10.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 1785859/24.10.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
12077/25.10.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari
bI. 12 din str Serg. Scarlat nr. 2, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 29.10.2019, 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
FLC•GM•B nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiflor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinhlor:
Spaţiul verde sc.3:

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn), D=10 cm, H= 10 m, uscat 100%,
Lucrările de defriare se vor executa prin gra administratorului legat aI terenului, Primăria
Sectorului 5, Direcţia Administrarea Domeniului Public 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 Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căfle de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor 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 la 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 ex. arbore
tânăr cu balot de pámânt, circumferinţa minim 20-28 cm i înălţimea corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aI blocului sau îalte zone cu vegetaţie
def]citară, în prima perioadă optimă (primăvara /toamna anului 2020).

Nr. 1785859/12077

Bd. Regina Esateta nr 47, d O513. Sed 5, Btireşt, Rn



La finalizarea Iucrăriior 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 RM.B., Bd. Regina

Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucureti, România, tel: 0213055500 în vederea verificării în

teren a plantărfl în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIai act normativ.
Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic

situat în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica Iucrările

prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 11279104.10.2019, care, în

perioadeie favorabile din intervalul 04.10.2019-30.04.2020, se pot executa fără

solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de

Mediu;
Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate puteţi

accesa http:Upmb. ro/institutii/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori emise/avize em
ise 201 9/avize penerale 20191 004.pdf.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriflre — 1 ex. uscat 100%.

POPA
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Expefl Florentina POPESCU/5ex.m31220,9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE
Primăria Sectorului 6

Direcţia Tehnică - SeMciul Verificare Lucrări Edilitare
Str Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector §

Nr. 1785866112078

Spre ştiinţă
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Scoala Gimnazială “George Călinescu"
Str. Bachus nr. 42, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 12366114.10.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 1785866/24.10.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
12078/25.10.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea scolii gimnaziale “George
Călinescu „ din str. Bachus nr 42T sector 5, privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiul verde aferent blocului, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 29.10.2019, 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm:
Defriare cu extragerea rädăcinflor:
Spaţiul verde curte coaIă:

- 1 ex. Acer sp. (artar), D= 25 cm, H= 8 m, cu trunchiul despicat de Ia zona de
inserţie până în apropiere de bază — în dreptul accesului principal în clădirea coIii,

- 1 ex. Thuja sp. (tuia), D= 10 cm, H= 4 m, înciinat Ia 45° peste carosabil — în
dreptul accesului principal în clădirea scolii,

- 1 ex. Populus sp. (plop), D 50 cm, H= 6 m, uscat 100% - iângă gardul scolii,
- 1 ex. Populus sp. (piop), D= 70 cm, 1-1=10 m, cu sistemul radicular putred i

scorbură Ia bază - Iângă terenul de sport,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 70 cm, H=10 m, cu scorbură Ia bază ş ciiindrul

centrai putred - Iângă terenui de sport,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 80 cm, H=10 m, cu scorbură Ia bază i sistemul

radicular putred - Iângă terenul de sport,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 80 cm, H=10 m, cu cilindrul central putred Ia

bază si atacat de acarieni - Iângă terenul de sport,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D 40 cm, H10 m, cu scorbură Ia bază ş cilindrul

central putred - Iângă terenul de spod,
- 1 ex. Populus sp. (plop), D= 40 cm, H=10 m, cu scorbură Ia bază - Iângă

terenul de sport,

Bd. Regina Elsabeb nr 47. poştal O513, sed& 5. Bucureşt Rnán'a łÄĚ- iI



Lucrările de defriare se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,
Primăria Sectorului 5, Direcţia Administrarea Domeniului Public pe care se află arborii,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spathlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţUlor 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, in compensarea arborelui avizat pentru defrisare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 49 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa minim 20-28 cm i înălţimea corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aI scolii sau în alte zone cu vegetaţie
deficitară, în prima perioadă optimă (primăvara /toamna anului 2020).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB., Bd. Regina
Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti, România, tel: 021305.5500 în vederea verificărU în
teren a plantărfl în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
acelai act normativ.

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic
situat în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica lucrările
prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 11279/04.10.2019, care, in
perioadele favorabile din intervalul 04.10.2019-30.04.2020, se pot executa fără
solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de
Međiu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate puteţi
accesa http:Upmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori emise/avize em
ise 201 9/avize generale 20191 004.pdf.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defri.şare — 9 ex. arbori din care & ex. în declin biologic .i unuI uscat 100%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 & DEQ zo;9

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre $iinţă:
- Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office(aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 58A, sc. 1
Sos. Sălaj nr 5, sector 5

Referitor Ia adresa AES nr. 12442/15.10.2019, înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 1785875/24.10.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr
12080/25.10.2019, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari
bl. 58 A, sc.1 din sos. Sălaj nr 5, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent scării 1 a blocului, după
veriflcarea efectuată pe teren, în data de 29.10.2019, 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 aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinhlor:
SpauI verde sc.1:

- 1 ex. trunchi specie neidentificată D=10 cm, H= 2,5 m, uscat 100%,
Lucrările de defriare se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului,

Primăria Sectorului 5, Direcţia Administrarea Domeniului Public 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 Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor 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 defriare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore
tânăr cu balot đe pământ, circumferinţa minim 20 - 28 cm ş înălţimea corespunzătoare
circumferinţei în funcţie de specie, în spaţiul verde aI blocului sau în alte zone cu vegetaţie
deficitară, în prima perioadă optimă (primăvara /toamna anului 2020).

il
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La finalízarea Iucrăriior de piantare conf. art9 alín.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, tel: 021305.5500 în vederea verificării în
teren a plantărU în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ art, 4 din
aceIai act normativ.

Menţionăm că pentru apflcarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendroiogic
situat în spaţiul verde aferent biocului scara 1 de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica
Iucrările prevăzute în Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 11279104.1O.2019,
care, în perioadele favorabile din intervalul 04.10.2019-30.04.2020, se pot executa fără
solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de
Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate puteţi
accesa http://pmb.ro/institutfl/rrimaria/directii/directia mediu/avize arbori emise/avize em
ise 201 9/avize generale 20191 004.pdf.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defriare — 1 ex. uscat 100%.

06. BEQ 2020

Întocmit,
Expefl Florentina POPESCU/sex.m3122019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I O ĐEII îüYJ

CĂ TRE

S.C. CHIBRO S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 24 - 26, sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.

1798303/03.12.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13391/04.12.2019 prin care aţi completat

documentaţia cu actele de proprietate i aţi semnat angajamentul de plantare cerute prin

adresa înregistrată Ia P.M.B cu nr 1691793/18.12.2018 ş Ia Direcţia de Mediu cu nr.

11900/19.12.2018, adresă prin care ne solicitaţi emiterea avizuiui de specialitate pentru

intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea societăţii S.C. CHIBRO S.A. din str, Fabrica de

Chibrituri nr. 24 - 26, sector 5, vă facem cunoscut că Ia veriflcarea efectuată pe teren în data

de 25.072019 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, conform Legii nr

24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea societăţií:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 50 cm, h 7 m — uscat 100

- 1 ex. Aescuius sp. (castan) O 30 cm, h 6 m — uscat 100%

- 1 ex. Aesculus sp. bitulpinal (castan) O 30 - 35 cm, h 8 - 9 m — uscat 100%

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 60 cm, h 5 m — uscat 100%

- 1 ex. Aescuus sp. (castan) O 40 cm, h 5m — uscat 70%, cu o sarpantă ruptă I scorbură

în dreptul Iocului de unde s-a desprins sarpanta

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, in regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur

a reţelelor aeriene, defriarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

Nr 1798303ĺ133911
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evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţfllor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi

pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi

obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului

de min. 20 cm ş înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocaţia unde

se execută defriarea (spaţU verzi aferente societăţfl), în prima perioadă optimă de

plantare din primăvara/toamna anului 2020 conform angajamentului de plantare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.GMB. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificărií în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art, 4 din acelasi act normativ.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.

Defńşare — 6 ex. uscate 70 — 100%

DIR ÎORĘ3ĆËUTIV,

SinłaMtOPA

I ( Întocmit,

expert Florentina POPESCU 15 exl.05.122019

06. DEQ 2020

prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB

(http://pmb.roŤinstítu(iWprimaria/direct/direc(ia međiu/avize arbori in consultare/avize arborí in consultarephp), pe data....
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.17989$3i13393 1O.DEC2OIÎ,

CĂ TRE,

Banca Naţională a României - Direcţia tehnică $ mentenanţă

Str Doamnei nr. 8, sector 3

Centrul de pregătire profesională şÎ activităţi sociale

str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42-46, sector 5

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.

1798i&ĺWO3.12.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13393/04.12.2019 prin care aţi

completat documentaţia cu actele de proprietate i aţi semnat angajamentul de plantare

cerute prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bucure$i cu nr

1726772/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2941/11.04.2019, adresă prin care ne

solicitaţi avizul de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea

Centrului de pregătire profesională şi activităţi sociale din str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42

- 46, sector 5, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 08.08.2019, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i

completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:

În zona taluz stadion ťotbal:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal ® 20 cm, h 10 m — uscat 100%

Pe aleea centrală

- 1 ex. Platanus sp. (platan) e 60 cm, h 10 m — PA 11 - nu este cuprins în

Iista .arborilor ocrotiţi - cu Iipsă scoarţă pe aproximativ 1/3 din suprafaţa trunchiului, cu

cilindrul central putred i atacat de acańeni

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, în regim de urgenţă, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
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acces1 luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor

din jur şi a reţelelor aeriene, defrisarea i scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa

pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor pentru

plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal al terenului este răspunzător de

siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, sjipravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

caz contrar aplicándu-se sancţiuni conform ar[. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi

pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori

tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20 cm i inălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocaţia unde se execută defriarea

(spaţh verzi aferente parcului), în prima perioadă optimă de plantare din

primăvara/toamna anului 2021 conform angajamentului de plantare.

La finalizarea Wcrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantărilor in compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art, 4 din acelasi act normativ.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.

Defrişare — 2 ex, din care un ex. uscat 100% + un ex. în declin biologic

DIR2 3RECUTIV,

Si0ţ POPA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU /sero122olg

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB O 6, BEĽ 2020
(htlp:/iwpmbroJinstituLiUprimariaIdirectiiĺdireciia mediu/avize arbcd in consuitareĺavize arbori in consultarephp), pe data..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l ‚j DEQ 2019

CĂ TRĘ
Banca Naţională a României - Direcţia tehnică $ mentenanţă

Str. Doamnei nr. 8, sector 3
Centrul de pregătire profesională $ activităţi sociale

str Dr. Nicolae Staicovici nr. 42-46, sector 5

Urmarea a adresei dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureti cu nr
1726772/24.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2941/11.04.2019, prin care ne solicitaţi
avizui de specialitate pentru interventia asupra unor arbori situaţi în curtea Centrului de
pregătire profesionaiă i activităţi sociale din str. Dr Nicolae Staicovici nr. 42 - 46, sector 5
i în baza adresei ACADEMIEI ROMÂNE, înregistrată ia Direcţia de Mediu cu nr.
13375/04.12.2019, prin care ne comunică „avizul favorabil cu privire Ia efectuarea
iucrăriior de mntreţinere a coronamentului pentru arborii mnscrisi în Lista Arborilor
Ocrotiţi, din curtea Centrul de pregătire profesională I activităţi sociaie din str. Dr.
Nicolae Staicovici nr. 42 — 46", Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 08.08.2019, s-a
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 ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
- Lucrări de întreţinere coronament:
In curtea Parcului cu Platani:

- 31 ex. Platanus acerifolia (platan) O 40-70 cm, h 14-22 m - efectuarea Iucrărilor
de întreţinere în coronament pentru arbori înscrii în Iista arborilor ocrotiţi, Iucrări care
constau în

- tăierea de ramuri tinere de schelet si a crengilor Drinse de acestea, fără afectarea
arpanteIor principale ale coronamentelor;

- eliminarea Iianelor, din orice specie, de pe trunchiul, şarpantele şi ramurile
arborilor

- eliminarea ramurilor uscate, flsurate sau frânte şi ą cioturilor
- executarea tăieturilor se va face oblic (EXCLUS TAIETURILE TRANSVERSALE)

cu aparatură adecvată şi tratarea tuturor secţiunilor cu mastic/pastă horticolă pentru a
împiedica pătrunderea, în ţesuturile rănilor arborelui a apei, zăpezii, acarieni/bacterii, etc.

- tratamente fitosanitare efectuate de instituţii abilitate/specializate în domeniu
(care au sisteme de avertizare pentru prevenirea atacurilor de boli sau dăunători)

- dezinfectarea, tratarea şi plombarea scorburilor, cu personal califlcat, folosind
materiale ş soluţii de tratare specifice atacatorului fiacărui arbore în parte

Intervenţiile asupra arborilor i arbu$ilor vor fi executate:
- etapizat, în funcţie de vârstă ş modalitatea de dispunere în teren;
- cu respectarea tehnologiei de execuţie a Iucrărilor;
- cu personal specializat: inginer horticultor/inginer silvic/peisagist, muncitori

calificaţi, personal instruit periodic i verificat permanent;

/‚;% ail

Nr. 1726772/2941/13375/
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- cu ajutorul echipamentelor specializate i adecvate menţinerii integrităţii

elementelor vegetale (dezinfectate după fiecare folosire - de Ia un arbore Ia altul).
Lucrările de întreUnere în coronamentele arborilor avizate se execută prin gra

proprietarului/ administratorului Iegal aI terenului, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a

nu bloca căile de acces1 Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea

construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, 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

Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul

biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea tuturor prevederilor 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.S. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i, în cazul in
care Iocaţia se află în zonă protejată, este valabil numai însoţit de avizul emis de
Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privinđ protejarea Monumentelor
Istorice cu completările i modificările ulterioare.

Toaletare — 31 ex. arbori din specia Platanus aflaţi pe Lista Arborilor OcrotiţL

D ECTOR EXECUTIV,
ariana POPA

Întocmit,
expert Florentina POPESCU i 5 exi.06122019

7aDEQ2Q

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(ţţpJ/wpmbroĺinstitutiiiprimariaidirectiijdirectia mediuěavize artor in consuhareíavize arbori in consuItare.hn), pe data...
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

INr. 1//?5042/ 11243/ 13. flEQ 2019
CĂTRE

Đ-na
Str. ‚ sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1778642/02.10.2019 i la Direcţia de
Mediu cu nr. 11243/03.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent imobilului nr, 35 din str. Mestecăni,
vă facem cunoscut că la 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 i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările i
completările ulterioare ş potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Toaletare:
Curte i,nobil nr, 35 str Mestecăni, dreapta acces poară:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 4Ocm, h lOm - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea
ramurilor pendule spre imobil, trotuar ş carosabil, precum i reducerea înălţimü coronamentului
cu maximum 2m, în vederea eliminării riscului de fřângere ş prăbuire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului i eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinerc dc Ia baza acestuia (primul etaj dc
arpante)

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija proprietarului legal aI terenului pe care se
află arborele, cu personal califlcat/specializat pe astfel de intervenţü, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegberea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea
avizului. respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon 021.305.55.00/4155,
Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa
Anghel Saligny, sectorul 5, numai în ziua de lucm cu publicul, marţi între orele 9-13.

Prezenml aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare — .x.

DIRECTOR EXE flV,
Sirnona- ri 1&p
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17984201133921 13, DEQ 2019

CĂ TRE
Universitatea de .Ştiinţe Agronomice i Medicină Veterinară

Facultatea de Medicinä Veterinară
Sp(aiul Independenţei nr 105, sector 5

r
Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureti cu nr.

1798420/03.12.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13392/04.12.2019 prin care aţi
completat documentaţia cu actele de proprietate i aţi semnat angajamentul de plantare
cerute prin adresa înregistrată ia P.M.B cu nr 1746574/14.06.2019 i ia Direcţia de Mediu
cu nr. 5804/18.06.2019, adresă prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea Facultăţii de Medicină Veterinară din
Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 16.07.2019 s-a inventariat următorui material dendroiogic pentru care,
conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M. B. 304/2009,
avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
In Iateral intrare imobiĄ Splaiul Independenţei:
- 1 ex. Populus sp. (plop) ® 50 cm, h 10 m — uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 5Ocm, h 18 m — cu scorbură pe twnchi, ciiindrul centrai
putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 18m — cu scorbură profundă pe trunchi, Ia aprox. 30
cm de sol, cu Iipsă cilindrul central
In faţa căminului A 8:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) bitulpinal e io — 12 cm, h 8 - 10 m — uscat 100%
Părculeţul din faţa căminului studenţesc:

i ex. Morus sp. (dud) O 50 cm, h 12 m cu scorbură Ia bază, cilindrul central putred
In parcare — poafla dinspre str. Dr Staicovici:
- i ex. Acer sp. (artar) e 50 cm, h 14 m cu scorbură profunda Ia bază, cilindrul centrai
putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal ai
terenului, în regim de urgenţă, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur

a reţelelor aeriene, defriarea ş scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite ş crearea condiţiiior pentru
plantarea de material dendrologic tânăr.
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Precizăm că proprietarulladministratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegberea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrisare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi
obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului
de min. 20 cm i înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocaţia unde
se execută defriarea (spaţii verzi aferente Facultăţii de Medicină Veterinară), în prima
perioadă optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2020 conform angajamentului
de plantare.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia 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, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din acelasi act normativ.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările
şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.
Defrişare — 8 ex, din care 6 ex. în declin biologic i 2 ex. uscate 100%

RESt
DI Ë CUTIV,
s i

Întocmit
expert Florentina POPESCU/5 exLO9.122019

1O,BEQ2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB
(http:Uw.pmb.ro/institutii/primaria/directii/dírectia mediu/avize arbori in consuhare/avize arbori n consultarephp), pe data....
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1759138, 177296417519, 10564! 17. DEfl îom

CĂTRE
Primăria SectoruluI 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
Str. Fabrica đe Chibhturi nr. 9 - 11, sector 5

r Spre $ilnţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
offîce@aes5.ro
-Domnul -

$tr. 5

Referitor Ia adresa domnului I i Ia adresa AES nr 9905129.08.2019,
înregistrate Ia PM.B. cu nr. 1759136 din 29.07.2019, 1772964 din 16.09.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7519 din 30.07.2019, 10564/1L09.2019 prin care ne solicită
emíterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în aliniament străzii Dr. Nicolae
Tomescu, sector 5, vă facem cunoscut că Ia veriticarea efectuată pe teren in data de
19.08.2019, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care conform Legii nr
24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu
modificările şi completările în vigoare i H.C.G.M.B. 3041200D privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureş.ti, HC.G.M.B. 11412011
privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament
din Municipiul Bucureti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea păstrăńi alveolei:
Aljnjamen( stradai vIs a vIs de lmobilului nr. 2 din Dr. Nkolae Tomescu, în Iateralul
Cllnicfl Veteńnare:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) C = 25 cm, h = 12 m — cu scorbură Ia bază, cilindwl central putred şi
scorbură Ia aproximativ 3m pe trunchi, cu Iipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului
Primăria Sectowlui 5, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, în regim de urgenţă pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări
nedorite i crearea condiţiilor pentru plantarea de mateňal dendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunuńlor i a perscanelor în zona operaţiunílor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăiedlor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform ađ. 6, pct. 8 đin Anexa nr. 1 Ia HC.G.MB. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defriare, conform H.C.&M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu circumferinţa trunchiului de min. 20
cm ęi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în alveola stradală
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de unde s-a defriat arborele in declin biologic, respectând dlstanţa reglementară faţă de

clădiri i reţele de utilităţi, In perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului

2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Directia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verlfĺcăríi in teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor apUca sancţiuni conf,
art, 4 din acelasi act normativ.

Menţionăm că pentru apIicarea Iucrărilor de intreţinere a materialul dendrologic
situat aliniamentul stradal, vis a vis de imobllului nr. 2 dín Dr. Nicolae Tomescu, în Iateralul
Clinicii Veterinare, se vor aplIca Iucrările prevăzute in Anexa 1 Ia adresa DirecţIei de
Mediu nr. 11279/06.10.2019, care1 in perioadele favorabile dIn lnterva!uI 04.10.2019-
30.04.2020, se pot executa fără solicitarea prealabllă a emiterli unul aviz de
specialitate dIn partea Direcţiel đe Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate puteţi
accesa http://pmb.ro/institutiilprimaria/directii/directia mediu/avize arbori emise/avize
emise 2Olglavize generale 20191004.Ddf.

Referitor Ia solicitarea domnuiui Stanclu Marinel de anulare a avizului
1731449/3552 din 09.07. 2019, vă comunicăm că acest aviz rămâne vaIabii din
următoarele considerente:

- in adresa iniţială din 21.032019. domnul Stanciu a cerut,, să se veriŕîce trei
pomi de Ia intersecţia străzii Dr Lister cu str. Nr NicoIae Tomescu....., dar hotărârea şi
decizia rămâne a dvs. “. La vIzita în teren s-au inventariat cei doi a,bori din faţa imobilului
nr. 2 din Dr. Nicolae Tomescu i 4 ex. arbori din faţa imobiiului cu nr. 54 situat pe colţul
străzii Dr. Lister, care prezentau coronamente de mań dimensiuni i arpante uscate cu
risc de frângere si prăbuire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile.

- La vizita din 19.08.2019 s-a constatat din nou, că cele 4 ex. arbori din faţa
imobilulul cu nr. 54 situat str. Dr Lister prezintă ramuri uscate, au volumul
coronamentelor de mari dimensiuni şi necesită Iucrări de intervenţie, de asemenea
anularea avizului sus menţionat ar duce i Ia anularea Iucrărilor de intervenţie asupră celor
doi arbori din faţa imobilului nr. 2 din Dr. Nicolae Tomescu.

PrezentuI aviz este valabil numai insoţlt de avizul emls de Ministerul Culturii
conform Legii nr. 422!2001 privind protejarea Monumenteior Istorice cu completărilc
şi modificările ultorioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore în declin bio/ogic.

DIRECT ‚ - CUTIV,
SimoĄnoPA

Intocmit,
-

expert Florentlna POPESCU í6 ezJW.12.2D19
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- 49 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

2anEcJÎ)

cĂ T R E:

DJ

(Str. Doctor .Ştefan Capa nr. 16, Sector 5)

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr
1793528/18112019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12B92!19.11.2019, privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arbońłor situaţi în incinta imobilului din str. Dr. tefan Capa, Sector 5, vă
facem cunoscut faptul că, Ia verificarea efectuată pe teren în data de 05.12.2019, s-a inventadat următorul
materiai dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea i
administrarea speţülor verzi din intra vUanul ioc&ităţflor, cu moditicările i compietăňĺe ulteńoare i potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţä/or verzi pe teńtoriul Municipiului Bucureti,
avizăm:

Toaletarellucrări de întreţinere, formare ęi regenerare a coronamentuluilportului următorului
materialului dendrologic:

— lex. TiIĹa sp. (tei) e 6Ocm, h 9-lOm eUminarea ramurilor uscate i reducerea ramurilor cu 15 — 2m
(1/4 din coronament), degajarea ramuňlor de pe acoperiuI clădiňi vecine, răńrea i echilibrarea
coronamentului;

— lex. Acer sp. (arţar) multitulpinal — 4 tupini, e 20-22cm/tuipină, h 6-Bm — eliminarea ramuiilor
uscate, rărire coronament şi reducerea ramurilor coronamentului cu 1/3, echilibrarea coronamentului;

— lex. Malus sp. (măr) S 4Ocm, h 6m - eliminarea ramurilor uscate, răńre coronament i reducerea
ramurilorcoronamentului cu 113;

— lex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal - S l2cmitulpină, h 4m - eliminarea ramuńlor uscate, răńre
coronament i reducerea ramurilor coronamentului cu 1/3;

— 2ex. Ulmus sp. (ulm) - O 18-2Ocm, h 4-5m - eliminarea ramuhlor uscate, răńre coronament i
reducerea ramuňlor coronamentului cu 1/3;

— lex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal - S 18-2Ocm/tulpină, h 4-5m - eliminarea ramurilor uscate, rărire
coronament i reducerea ramurilor coronamentului cu 1/3.

Menţiuni:
—toate Iucrăňle de intervenţie in coronamentele arbońlor, specificate in prezentul aviz, reprezintă

tăieri aie ramurilor tinere de schelet i a crengilor pdnse de acestea, Éără afectarea sarpante(or princiaie ale
coronamentelor;

—în cazul în care se constată, Ia momentul executăńi Iucrărilor, necesitatea impedoasă de tăiere a

Nr. 1793528112892!
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unor sarpante (ce prezintă fisuri, scorburi, etc.), Iocurile de tăiere a acestora vor fi acoperite cu mastic;
—toate Iucrările de tăiere se vor realiza oblic, în zonele inelelor de calusare - pentru permiterea

închiderii rănilor.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuń de prevenire a accidentelor sau deteńorarea
construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, astfel toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protectie a spaflUor verzi de pe teritoduĺ Municipiului Bucureti,
în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramuriíor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuhlor i a
persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrădlor (ce se vor efectua numai cu o firmă de
specialitate, ce are angajaţi in domeniul horticultuhu/silviculturii/peisagisticfl), pńvind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă wgăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4160, Direcţia
de Mediu din cadwl P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),
sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i este valabil numai însotit de
avizul Ministerului Culturii, intrucât, conform PUG — Zone Protejate, imobilul se află in zona protejată nr. 45 -

Cotroceni.

Toaletare/Iucrări de întreţinere, formare i regenerare a coronamentuiui!portuiui materialului
dendrologic — 7ex. arbori

Întocmit
Exp. Simon7SCU

IZ DEQ2E
Red 5.P. 14 ex. — 15.12.2019 prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
htlpINw.pmb.rcJÉnstitut!phmaria/dÉrecWţdirecUa mediu1av2e arhoii n consuItareiavze arbori n censultare.nhn ‚ pe data de

Ue i

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marhqna POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

20. DEQ 2323

CĂTRE
Primăria Sectornlui 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i
Verificare Investiţii Edilitare, Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară i Saluhrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
-DL
- Asociaţia de proprietari BI, V 21
Str. erbota nr. 9, sector 5

(Str. Şerbota nr. 9, BI. V 21, sector 5)

Referitor la adresa A.E.S. nr. 10541/10.09.2019, înregistrată la P.M.B cu nr.
172783/16.09.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 10576/17.09.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui transmisă prin e-mail,
privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat
în spaţiul verde aferent blocului V 21 din str. erbota nr. 9, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2019, s-a inventariat urrnătorul
material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţiilor verzi din intraviłanul localităţilor, cu
modiflcările i completările ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral dreapta bloc către str Şerbota:

- 1 ex. Populus canadensis (plop) O ĎOcm, h 9m, 1 00% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5 prin

direcţi&serviciullbiroul de specialitate din cadrul primăriei, cu acordul Asociaţiei de
proprietari, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defřiării, pentru a nu
bloca căile de acces i se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur ş a reţelelor aeńene, precum i de creare a condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei luçrărilor,
privind : respectarea avizului, respectarea tebriologiei de execuţie a tăierilor, în caz

Nr. 1772783/10576/
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat

pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia

plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de

20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele

de utilităţi, în perioada optirnă de plantare din primăvara anului 2020.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucuresti, 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 acelai act normativ.
Dl. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afieze,

în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru întiinţarea tuturor

locatarilor.
Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defiare — J er uscat JOO%

DIRECTOR EXECUflV,
Sinwna-Mariana POPA

P

<7órnit
ExpertíĘĆristina ENA CHE

17. DEĽ 2)í3

Red E.C. /4 ex. — 16.12.2019 prezeniuí aviz a fns( posta( pe si(e-uI FMB
pe daia de

I ri%iI



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírectia de Mediu

20. DEQ 2J
CĂTRE

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică i Verificare
Investiţii Edilitare, Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Spre ştiinţă
-DL
Str. Sold. Popa nr. 26, sector 5
- Asociaţia de proprietari BI, 18 B
Str, Locotenent Câmpeanu nr. 2, sector 5

(Str. SoId. Popa ur. 26, sector 5)

Referitor la adresa A.E.S. nr. 11235/20.09.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1779527/04.10.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11317/07.10.2019, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de
specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 8 B din
str. lt. Câmpeanu nr. 2 i aliniamentul str. Serg. Popa nr. 26, vă facem cunoscut 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 i
administrarea spaţälor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările
ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 304(2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti ş H.C.G.M.B. nr. 114/201 I privind
amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din
Municipiul Bucure$i, avizăm : — — ( /Defriare cu scoaterea rădăcinilor (Qct (7! «. ‘/ü ei.

Aliniament strada So/d Popa, in stánga acces imobil nr. 26:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h lOm, cu scorbură deschisă ta colet care corespunde

cu scorbura de Ia arpanta ruptă, prin care se observă lipsa cilindrului central
Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului S prin

direcţiaiserviciullbiroul de specialitate din cadrul primăriei. evacuându-se masa lemnoasă
rezultată în urma defriării, pentru a nu bloca căile de acces i se vor lua măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum
i de creare a condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tebnologiei de execuţie a tăierilor, 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. 1779527/ 11317/
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privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului confonri H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucuresti. în compensarea arborelui avizat pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a 6ex.

arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm i înălţime
corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, astfel : 1 ex. în pastila

aliniamentului rămasă Iiberă în urma defriării i 5 ex. în zonele defkitare în vegetaţie de pe

raza sectorului 5, în perioada optirnă de plantare din primăvara anului 2020, cu respectarea

prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradale

din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti.
La §nalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din R.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti. aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriflcării în teren a plantarilor în compensare, In caz contrar se vor apłica sancţiuni conf.
art, 4 din acelasi act normativ.

Pentru reanalizarea i soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de
specialitate pentru defriarea arborelui situat în spatele imobilului, în spaţiul verde aferent
blocului 18 B, care aduce, cu sistemul radicular, prejudicii structurii de rezistenţă a
imobilului nr. 26, este necesară prezentarea unei expertize tehnice întocmită de către un
expert tehnic atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale i Administraţiei
Publice (MDRAP). Prin urmare. vă recomandăm să contactaţi un expert tehnic atestat de
către MDRAP. Lista experţilor tehnici i datele de contact ale acestora sunt disponibile pe
site-ul ministerului vww.mdraţiro, secţiunea Construcţü, subsecţiunea Aíestări tehnico

profesionale!Erperşż tehnżci — Lista experţilor Íehnżcż atestafż sau accesônd dżrect lżnk-z,I.
innv.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici.

Defriarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DeJiiare —] ex.

Ziocrnit
ExpeťgSrisüna ENA CHE

17. ÜEC
Red EC. / 4 ex. — 16.122019 prezenlul aviz a fost poslal pe site-ul PMB

pe data dc

DIRECTOR EXECUflV,
Sirnon aPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Ńr. 1779557! 1Í318/
2O,OEQzJi

CĂTRE
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Telmică i
Verificare Investiţii Edilitare, Serviciul Administrare Spaţii Verzi i Parcuri

Str, Fabrica de Chibrituń nr.9 -11, sector 5
Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 25
Str. Pecineaga nr. 7, sector 5
- Asociaţia de proprictari BI, 29 C
Str. Pecineaga nr. 5, sector 5

(str. Pecineaga nr. 5-7, sector 5)

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1779557/04.10.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 11318/07.10.2019, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arbońlor uscaţi situaţi în spaţiul verde aferent blocului 25 din str.
Pecineaga nr. 7, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modińcăńle i completările ulterioare ş potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 25, colţul din dreapta scărë ] către sžr. Pecineaga în
vecinătatea stâlpului de ilurninat sżradal:

- 1 ex. Prunus cerasus (viin) O lOcm, h 6m, 100% uscat
Spaţiul verde faţă bloc 29, colpd bloculni către parcarea dinspre nr. 7:

- 1 ex. Malus domestica (măr) O lScm, h 5m, 100% uscat
Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 5 prin

direcţi&serviciul/biroul de specialitate din cadrul primăriei, cu acordul Asociaţiilor
de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defriării, pentru a nu
bloca căile de acces ş se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
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construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene, precum i de creare a condiţiilor necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor În zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Norrnelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi

pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia

plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de

20-28cm i înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, în

spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele

de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2020.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul

P.M.B, în vederea veriűcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se

vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act normativ.
Asociaţia de proprietari a fiecărui bloc are obligaţia, ca imediat după primirea

avizului să îl afleze. în copie, la avizierul btocului sau într-un loc vizibil, pentru

întiinţarea tuturor locatarilor.
Deh-isarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DeJHşare —2 ex. z,scate 100%

DIRECTOR EXECUflV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

20. DEC1J;)

CĂTRE
ADMINISTRA TIA FONDULUI IMOBILIÁR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3
Spre ştiinţă
DI.
Str. Sabinelor nr. 51, sector 5

(str. Sabiuelor nr. 51, sector 5)

C Referitor Ia adresa donmului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1781029/09.10.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr. 11468/10.10.2019, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborü situaţi în curtea imobilului
din str. Sabinelor nr. 51, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 16.10.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modiflcările i completările ulteńoare, H.C.U.M.B.
304/2009 privind aprobarea Noniielor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti, avizăm
Defr4are cu extragerea rădăcinilor:
Stânga acces curte imobil nr, 51 din str. Sabinelor:

- 1 ex. trunchi Prunus sp. (corcodu) O lOcm, h 2,5m, uscat 100%,
Lucrările de defriare se vor executa prin grija administratorului legal aI

terenului, Administraţia Fondului Imobiliar, 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 Bucureti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu btoca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur i reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Ariexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
de&iare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
altui arbore tânăr cu balot de pământ circumferinţa minim 20-22 cm ş înăłţimea
corespunzătoare circumferinţei în hmcţie de specie, în spaţiul verde aI imobilului, în
prima perioadă optimă (primăvara /toamna anului 2020).

Nr. 1781029/11468/

Bd. Regina Elisabeta nr 47. wd poştal 050013, S€dorS, Btzeşhi. Româoía



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 cadml

P.M.B., Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucureti, România, tel: 021305.55.00

în vederea verificării în teren a plantării în compensare, în caz contrar se vor aplica

sancţiuni conf. art, 4 din ace1ai act normativ.
In ceea ce privete aplicarea lucrărilor de întreţinere/ regenerare/ formare/

echilibrare, asupra coronamentetor arborilor din spaţiul verde aferent imobilului nr.

51 din str. sabinelor, vă comunicăm următoarele
1)calitatea dvs. de administrator al spaţiilor verzi potrivit acteĺor normative

emise de Consiliul General al Municipiului Bucureti i Consiliul Locat al Seclorului

1-6 i obligaţiile ce vă revin privind: protecţia i conservarea spaţiilor verzi;

regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei i a calităţü spaţiilor verzi;

elaborarea ş aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea i menţinerea

spaţiilor verzi în starea corespunzătoare hincţiilor lor, potrivit prevederilor art.7 din

Legea nr.24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul localităţilor.
2)cuprinsul adresei nr. 11279/04.10.2019 emisă de Primăria Municipiului

Bucureti - Direcţia de Mediu, prin care administratorilor legali ai spaţiilor verzi

publice situate pe raza Municipiului Bucureti le este acordat dreptul de a efectua

iuerări de mntreţinere, formare i regenerare a arborilor i arbutiIor aflaţi pe spaţiile

verzi administrate, fără a fi necesară solicitarea prealabilă de emitere a avizului de

specialitate, adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureti.

Jn perioada 04.10.2019 - 30.04.2020, numai cu respectarea tuturor condiţiilor

stabilite în adresa nr. 11279/04.10.2019 i în Anexele nr. 1 i nr. 2 ale acesteia.

Astfel, administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Dej54are — 1 at uscat ]OO%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directia de Mediu

Ui UĘI LJLJ

CĂÎRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciul Veńflcare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9-11, Sector 5

Nr. 1794605/13032/

Spre tiinţă

S.C. Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibçituçi nr. 9 -11, Sector 5

• Asociaţia de Proprietari ViIa 1,
Str. Baltagului nr. 13, Sector 5, Bucuresti

Referitor Ia adresa Asociaţiei de Proprietari ViIa 1, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1794605/21.11.2019 i
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13032/22.11.2019, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra
arbodlor situaţi in spaţiul verde adiacent blocului VîIa 1 din Str. Ba!tagului nr. 13, Sector 5, vă facem uunoscut
faptul că, Ia veńflcarea efectuată pe teren in data de 05.12.2019, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reg!ementarea i administrarea spaţii/or
verzi din intravilanui Iocalităţiĺor, cu modiflcările i completările uĺtedoare i potrivit H.C.GM.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaiiflor verzi pe teritoriul Municipiuĺui Bucure$i, avizăm:

Deťrięare cu extragerea rădăcinilor:
Laterală bloc — partea dreaptă:

— 3ex. Tilia sp. (tei) e 18-22cm, h 10-12m — 100% uscaţi;
Laterală bîoc — partea stângă:

— lex. Tilia sp. (tei) e 22cm, h 10-12m — 100% uscat;
— 1 trunchi 28cm, h 2m — 100% uscat;

Laterală bloc — partea stângă — adiacent str. Lt. CoI. C-tin Marinescu nr. 9:
— lex. Tilia sp. (tei) e 22cm, h 12-14m — 100% uscat.

Menţionăm că potrivit HCGMB nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe feritoriul
Municipiului Bucureti, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea celor 6 exemplare de arbori avizati
pentru defdsare, aveţi obligaţia plantăhi, în perioada optimă specifică acestor tipuri de Iucrări, a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu circumferinţa twnchiului de 20-28cm i inălţime corespunzătoare dŕametrului în
funcţie de specie (raport de plantare - 1:1 pentru 6 ex. 100% uscate i trunchiuh), în spaţiul verde adiacent
blocului Vila 1 din Str. Baltagului nr. 13.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului, evacuându-se masa
łemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur, a reţelelor aeńene, astfel lucrările de defriare i scoatere a rădăcinilor arboňlor se pot
efectua in orice perioadă a anului, În vederea evitării producerfl de evenimente cu urmări nedońte i crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr in loc ş În zona imediat apropiată, după caz.

Bd. Rena Ekşabeta nr 47. poşt& 05l3. sedor 5, Buajreşt. R'năn



Precízăm că administratowl Íegal al terenufui este răspunzător de siguranţa bunurilor i a persoanelor

in zona operatiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal specializat in

domeniul horticultuíű/silviculturh/peisagisticb), privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr. de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcţia

de Mediu din cadrul RM.B, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),

Sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterH.

Defríare — 5 ex. arbori lOO% uscaţi;
— 1 ex. twnchŕ 100% uscat

DiRECTOĘCUTIV

simoş4 ian4 PA

Întocmit:

Exp. Símona POPESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

CĂTRE
Primăria Sectorului 5

Direcţia Tehnică - Serviciui Veńflcare Lucrări Edilitare
Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9-11, Sector 5

Spre ştiinţă:

- S.C. Amenajare Edilitară ęi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5

- DI
e-mail:

Referitor Ia solicitarea domnului transmisă pin adresa nr. 14076/14.11.2019 de către S.C.
Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A. i inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1796395/27.11.2019 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13232i28.11.2019, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat
în aliniamentul străzii Munţü Carpaţi in dreptul imobilului de Ia nr. 14A, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că,
Ia veriflcarea efectuată pe teren in data de 05.12.2019, s-a inventańat următowl material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţülor verzi din intravUanul
Iocalităţflor, cu modificărfle si completărfle ulterioare i potrivit H.C.G.M,B. 304/2009 privind Normeĺe de
protecţie a spathlor verzi pe teritoriuĺ Municipiului 8ucureti, avizăm:

Defrięare cu extragerea rădăcinilor:
— lex. Fraxinus sp. (frasin) S 45-5Ocm, h 6m — aat in declin biologic: este înclinat spre stradă sub un

unghi de 15 prezintă atac de ciupercŕ saproflte I dăunători minieri ciĺindru centraĺ putred, scorbură bazaĺă in
dreptul coletului (risc de dezrădăcinare), trunchiui prezintă zone lipsite de scoarţă;

Menţionăm că potrivit HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a speţíiior verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucuresti, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrisare, aveti obligata plantărü, în perioada optimă specif]că acestor tipuri de Iucrări, a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pămănt cu circumfeńnţa twnchiului de 20-2Bcm i inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de
specie (raport de plantare - 6:1 pentru 1 ex. în declin biologic), în Iocul arborelui eliminat ş pe spaţii verzi
deticitare în vegetaţie, adiacente/aflate în raza zonei de defriare.

La finalizarea iucrărilor de plantare, conf. art 9 alin. 5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţiâ de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, in vederea veńflcăhi în teren a plantăhlor in
compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din aceIai act normativ.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului egal aI terenului, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcVflor din jur, a reţelelor aeriene, astfel Iucrările de defriare i scoatere a rădăcinilor arborilor se pot
efectua in orice perioadă a anului, in vederea evitării producerii de evenimente cu urmări nedorite i crearea
condiţiilor necesare plantării de matehal dendrologic tânăr în Ioc i în zona imediat apropiată, după caz.

lůei 1t

Nr. 1796395/13232/ 2 0. DEQ 1J2

Bd. Regina Elişabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5. Bucweşd, România



Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a persoanelor
În zona operatiunilor supravegherea execuţiei Iucrărilor (ce se vor efectua numai cu personal specializat in
domeniul horticulturii/silviculturii/peisagisticii), phvind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de
execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresa Ia nr de telefon, 021/3055500, int. 4184, Direcţia
de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),
Sector 5.

Prezentul aviz are Iermen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.

Defriare — 1 ex. arbore în decIin bioiogic.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simon POPA

Întocmit:

Exp. Simon%PESCU

‘ 7' EĽ l3
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 . BEQ 2J2.J

CĂ TRE

S. C. MEDIS T LIFE SCIENCE

Str. Ion Urdăreanu nr. 32, sector 5

Referitor Ia e-mailul dvs, înregistrat Ia Direcţia de Mediu — P.M.B. cu nr.

13915/19.12.2019 prin care ne comunicaţi că “ proiectul avizat prin autorizaţia de construire

nu va fi realizat, iar protocolul înregistrat cu nr, 1999/28.02.2019 îi

pierde obiectul", e- mail depus în completare Ia documentaţia înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1746017/13.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5750/14.08.2019, prin care ne solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru 6 ex. arbori situaţi în curtea societăţii din str. Ion

Urdăreanu nr. 32, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificările efectuate pe tereŕ)în

20.09.2017 i 27.07.2019, s-a inventariat următorul material dendrclogic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea ş administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările i completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009,

avizăm:

Toaletare:

în curtea imobiIuIui ‚ Iîpiţî de gard:

- 4 ex. Populus sp. (plop) O 40 - 6Ocm, h 12 - 14 m - reducerea cu 1/3 a volumului

coronamenteĺor de mari dimensiuni, cu aplicarea IucrărUor de echilibrare în vederea

eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabiĺe şi

eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Morus sp. (dud) ® 70 cm, h 14 m- reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de

mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminăńi dscului de

frăngere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor

uscate

Arbori în declin biologic:

în curtea imobflului ‚ Iipiţi de gard:

- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) O 40 cm, h 7 m — uscat 100%

IaiiI

Nr. 1746017/5750, 139151

fld. Reina Elisabeta nr 47. d pcşWI O513, sedor 5, Bucureşb, Romănia



Lucrarea avizata se executa prin gra proprietarului/administratorului Iegal aI

terenu(ui, evacuându-se masa łemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Sucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa

bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a ex. arbore

uscat 100%, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, Ia Centrul de

Informare şi Documentare pentru ReIaţU cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42,

sector 5, un angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în

compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obligaţia plantărU a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu circumfeńnţa

trunchiului de min. 20 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie).

Formularele angajamentului se vor semna Ia sediul Direcţiei de Mediu din PMB -

b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi

Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 - 14.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Toaletare — 5 ex. ± 1 ex. uscat 100%, până Ia eliberarea avizului de defńşare)

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-MpW'EfA
I P/k&,tô, *

7 \ -L3

Întocmit,
2 U flEc 1Jz

Expefl Florentîna POPESCU 14 ex120122019

prezentul avíz a fost postat pe şite-uI PMB

(httpjiwwwpmb.r&jnstitutiiiorimaria/directii/directia medju/avize arbori in consultare/avize prbori in consultarephp), pe data de..

Bd Reoina Ejisabeta nr 47. d staI 050013. sedor 5. BucureşU, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Doamna

2. DEC 2J;.j

CĂTRE

Nr. 1772892, 1785788110567,120321 1J

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor Ia adresa societăţii Amenajare Edilitară i Salubrizare S.A. nr. 9944/30.082019,
inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr. 1772892/16.09.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 10567/1109.2019, prin care ne transmite cererea dvs, i ia adresa dvs. inregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureti cu nr. 1785788/23.10.2019 i Ia Direcţia de Mudiu cu nr. 12032124.10.2019
prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un ex. arbore (salcâm) situat în
curtea imobiluiui din str. Bobului nr. 34, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 13.12.2019, s-a inventariat următorui materiai dendrologic pentru care conform
Legii nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intraviianul Iocalităţilor
cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 30412009, avizăm:
Ţoaletare:
In curtea imobiIuIui cu nr. 34, str. Bobului:
- l ex. Robinia sp. (saicâm) ćZ 20 - 25 cm, h 8 - 9 m —reducerea cu % a volumului
coronamentului de mari dimensiunt cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminărü
riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eiiminarea ramurilor
uscaie, cu efectuare Iucrărilor de rărire în coronament

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului iegal ai terenuiui, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior
sau deteriorarea construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene, conform ad. 6 pct. 6 din Anexa l Ia
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat
echiiibrui bioiogic ai acestora (cu excepţia eiiminării ramurflor uscate, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarui Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar 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

DIRE
Sim

I i

EXE8ÜÎIV
PA

Întocmit,
expert Fiorentina PQPĘSCU jsex./1912.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 0Ec 2Y-(httpj/www.pmb.roĺinstitutiUprimaria!đirectiUdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arboh in consuItarephn), pe đata

Bd. Reguia Eisabeta nr 47, cod poştai O5l3, sedor 5, Quosreşü. Ramănia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. DEQ 2J]

cĂ T R E:

Dna

(Ref Str Lacul Orza nr. 29-31, Sector 5)

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1796826/27.11.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr 13233/2811.2019, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arbońlor
situaţi terenul, proprietate privată, din str. Lacui Orza nr. 29-31, Sector 5, vă facem cunoscut faptul că, Ia
veńflcarea efectuată pe teren in data de 05.12,2019, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru
care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administraroa spaţiflor verzi din
intravUanul IocaJităţiio cu modifîcăńie I completăńle ulterioare i potrivit H.C.G.M.B. 30412009 privind
Normele de protecţie a spatiüor veízi pe teritoriul Municipiului BucuretL avizăm:

Toaletarellucrări de intreţinere, formare i regenerare a coronamentului/portului următorului
materialului dendrologic:
Latura de proprietate spre stradă — zonă gard;

— 7ex. Gleditsia sp. (gIădiţă/rocov) 20-4Ocm, h 8-lOm — eliminarea ramurilor uscate, reducerea
volumului coronamentelor cu 1/3, Iucrări de rărire in coronamente i echilibrarea acestora;

— 3ex. Robinia sp. (salcâm) e 20-4Ocm, h 8-lOm — eliminarea ramuhlor uscate, reducerea volumului
coronamentelor cu 1/3, Iucrări de rărire în coronamente i echilibrarea acestora;

— lex. Juglans nigra (nuc) bitulpinal - e 2Ocm/tulpină, h 8-9m — eliminarea ramurilor uscate i
reducerea coronamentului cu 1/3, Iucrăń de răńre in coronament i echilibrarea acestuia;

— lex. Juglans nigra (nuc) dezechilibrat spre intehorul incintei - e 2Ocm, h 4-5m — eliminarea ramuńlor
uscate ş reducerea coronamentului cu 1/3, Iucrări de echilibrare coronament;

— 2ex. Juglans nigra (nuc) 20-25cm, h 8-9m — eliminarea ramurilor uscate, reducerea volumului
coronamentelor cu 1/4, Iucrăń de rărire în coronamente i echilibrarea acestora;
Zonă spate curte:

— Bex. Gleditsia sp. (glădiţă/rocov) e 20-3Úcm, h 8m — eliminarea ramurilor uscate, reducerea
volumului coronamentelor cu 1/3, Iucrări de răńre în coronamente i echilibrarea acestora;

— lex. Gleditsia sp. (gIădiţă/rocov) e 40-6Ocm, h 10-12m, invadată de iederă — eliminarea ramuňlor
uscate, reducerea volumului coronamentului cu 1/3, Iucrăh de răńre in coronament ş echilibrarea acestuia,
eliminarea i curăţarea de pe twnchiul ş din coronamentul arborelui a Iianei invadatoare, in vederea
prevenińi declinului biologic a arborelui i uurăńi coronamentului acestuia;
Latura dreaptă a proprietăţii — zona spre vecinătate:

— 3ex. Robinia sp. (salcäm) 18-25cm, h 4-6m — eliminarea ramuńlor uscate, reducerea volumului
coronamentelorcu 1/3, Iucrări de rărire în coronamente i echilibrarea acestora.

Nr. 1796826113233/
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Lucrări de igienizare necesare:
Toată suprafaţa de teren acoperită cu vegetaţie:

— eliminarea speciilor spontane invazive de Gleditsia sp. (gIădiţăJrocov) cu diametrul trunchiurilor mai
mici de 6cm;

— eliminarea Iianelor crescute pe trunchiul arborilor;
— eflminarea de pe suprafeţele verzi, a depozitelor de deeuri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuándu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea
construcţülor din jur i a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiuor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucuresti, in perioada de repaus vegetativ
a arborilor (toamnă-phmăvară) pentru a nu fl aĺectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl
ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anuluD;

- igienizarea zonei se va executa conform prevedeńlor HCGMB nr. 121/30.06.2010, in vederea
asigurăhi unui climat sănătos i a conditiilor optime de dezvoltare a mateńalului dendrologic rămas i
protejarea amenajăd estetice ce-i indepIinete rolul de protecţie ecologică.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor ş a
persoanelor in zona operaţunilor, supravegherea execuUei Iucrărilor (ce se vor efectua numai cu o firmă de
specialitate, ce are angajaţi in domeniul horticulturh/silviculturfl/peisagisticii), privind: respectarea avizului,
respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Ia nr de telefon, 021/3055500, int. 4160, Direcţia
de Mediu din cadrul P.M.B. cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny),
sector 5.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare//ucrări de întrefinere, formare i regenerare a coronamentului!portului materialului
dendrologic — 26ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

4&S flana POPA

Întocmit,
Exp. Simona PESCU,

Red 5.P, I 4 ex. — 18.12.2019 prezentul avÍz a fosl postat pe sUe-uI PMB C iJ7
httpIN'ą.nmb.roIjnstitutiUpnmańa]directidirecŰa mediWaiize arbod n consuItare/avze arbori n consultare.phn . pe data de

Bd. Retna Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, S€dO 5, Bucureşd, România I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3 L ÜEC 1J;

CĂTRE

Doamna

Str.

n

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.

1798855104.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13507105.12.2019, prin care ne

solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobiiului din

Str. Prof. Dr. Anibal Teohari nr.18, sector 5, vă facem cunoscut că Ia verifícarea efectuată

pe teren în data de 20.12.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.MB. 30412009

privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 18, spre str. Prof. Dr. Anibal Teohari:

- 1 ex. Picea sp. (molid) e = 20 - 25 cm, h = 8 - 10 m - reducerea cu maxim 0,5 -

lm din Iungimea rnmuňlor pendule spre stradă, în vederea eliminărä riscului de frângere şi

prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabUe, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare a

coronamentuluĄ cu aplicarea Iucrărflor de ancorare

- 1 ex. Picea sp. (moiid) @ = 25 - 27 cm, h = 8 - ‘10 m - reducerea uniformă a

coronamentului cu maxim 0,5 - lm din Iungimea ramuńloĘ în vederea eliminării ńscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabfle, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

Nr. 1798855113507/
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conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminărfl ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicăndu-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii

conform Legii nr. 42212001 privind protejarea Monumenteior Istorice cu completările

şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Toaletare —2 ex. arbori

Intocmit,

expeń Florentina POPESCU i4 exJ23.12.2019

2& ĐEC L
prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB

(http//wpmb.ro/institutiiiprimaria/ďrecW/direcIia mediu/avize arbori ín consultare/avize arhori in consultare.php

DIRECTOR EXECUTIV,

Simon

Sd. Reqina Elisabeta nr 47, d poştal 050013. sedor 5, Bucureşti, România



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3 t DEQ 23]

CĂ TRE,

Banca Naţionaiă a României

Direcţia tehnică i mentenanţă

Str. Doamnei nr. 8, sector 3

Centrul de pregătire profesională .şi activităţi sociale

str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42-46, sector 5

Referitor Ia adresa dvs.nr. XXII/3/4592/10.12.2019, înregistrată Ia Primăria

Municipiului Bucure$i cu nr. tW03123J1312.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.

13781/16.12.2019 prin care ne so)icitaţi avizul de speciafltate pentru intervenţia asupra

unor arbor din specia Platanus situaţi în curtea Centruiui de pregătire profesională i

activităţi sociale din str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 42 - 46, sector 5, Ia verificarea efectuată

pe teren, în data de 20A2.2019, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru

care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţiilor

0 verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti, avizăm

Toaletare:

În curtea imobilului — arbori din specia Platanus care nu sunt cuprini în Iista

arborilor ocrotiţi:

- 11 ex. Platanus sp. (platan) O 50 - 110 cm, h 8 - 18 m— reducerea cu 1/4 a

volumului coronamentelor de mari dimensiuni cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare în

vederea eliminărü ńscului de frângere i prăbuire a ramurUor Ia condiţii meteo

nefavorabfle I eliminarea ramuńlor uscate

Nr. 1803123/13781/

Bd. Re4na Bisabeta nr. 47. cai poştal 050013, sedor 5, Buwreşt, Ramănia



Lucrările de toaletare/intervenţie în coronamentele arborilor avizate se executa prin

grija proprietarului/ administratorului Iegal aI terenului, evacuându-se masa Iemnoasă

pentru a nu b?oca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construçţfllor din jur i a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate, operaţiune ce se

poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii i, în cazul in

care locaţia se află în zonă protejată, este valabil numai insoţit đe avizul emis de

Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privinđ protejarea Monumentelor

Istorice cu completările i modificările ulterioare.

Toaletare — 1 1 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simon OPA

Întocmit,

expert Florentina POPESCU;4 ex. i23.122019

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

(httpěMwwpmbroiinstitutiŁforimarialdirectiiědirectia mediu/avize arbod ín consultare/avize arbori in consultareohp), pe data....

2 & UEQ î3i
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